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0. UVOD 

0.1   Pravni okvir  

Program sodelovanja (PS) Interreg V-A Slovenija-Avstrija (v nadaljevanju besedila »Interreg SI-AT«) 

predstavlja osnovni dokument za odločitve na regionalni ravni kot tudi za predložitev Evropski komisiji. 

Pripravljen je bil na pravni podlagi skupnih predpisov in predpisov posameznih programov (Uredbe o 

skupnih določbah št. 1303/2013, Uredbe o ESRR št. 1301/2013, Uredbe o evropskem teritorialnem 

sodelovanju št. 1299/2013) ter v skladu s skupnim strateškim okvirom in partnerskimi sporazumi v 

Sloveniji in Avstriji. Z naslednjo ponazoritvijo je predstavljena osnovna, v rezultate usmerjena 

intervencijska logika, ki jo je treba upoštevati v programu. 

Slika 1: Intervencijska logika programa in projekta 

 

 

0.2  Vsebinski okvir  

Konceptualna usmerjenost programa sodelovanja upošteva ambicije evropske kohezije in strategije 

Evropa 2020, katerih cilj je »pametna, trajnostna in vključujoča rast«. Program upošteva tudi 

makroregionalne, nacionalne in regionalne strategije. 

Na sliki 2 je prikazan podroben pregled  okvira politik. 
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Slika 2: Upravljanje na več ravneh: program in okvir politik  

 

 

Kot poseben instrument – v portfelju evropskih in nacionalnih instrumentov, ki so na voljo za teritorialni 

razvoj – želi PS okrepiti strukture sodelovanja izbranih področij politike, povezanih s prednostnimi 

nalogami Skupnosti. 

Analiza stanja v PS prikazuje izbrana tematska področja, ki odražajo rezultate podrobnih analiz na vseh 

področjih, in druge prispevke, zbrane na bilateralnih dogodkih (delavnicah) ter različnih dogodkih na 

nacionalni/regionalni ravni. Te analize so na voljo v vsaki od sodelujočih regij in so uporabljene za boljši 

prikaz stanja v programskem območju. Ugotovitve in rezultati so poleg tega podkrepljeni z najnovejšimi 

podatki na ravni NUTS 3, zaradi podatkovnih vrzeli na ravni NUTS 3 pa so bili ponekod uporabljeni 

podatki ravni NUTS 2. Obstajajo tudi dodatne omejitve glede najnovejših podatkov (npr. v zvezi z 

raziskovalnimi in razvojnimi podatki (R & R) v Avstriji), saj avstrijski statistični urad nacionalne statistične 

raziskave, v katere so vključene vse avstrijske institucije za raziskave in razvoj, izvaja samo vsaki dve leti. 

Tako se zadnji razpoložljivi podatki, uporabljeni kot najnovejši skupni podatki za obe državi in vse regije, 

nanašajo na leto 2011. Podatki za leto 2013 bodo na voljo šele jeseni 2015.  

 

Kohezijska politika EU 

Nacionalni reformni programi 

Evropa 2020 

Partnerski sporazumi 

Nacionalne strategije 

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

Regionalne strategije Makro-regionalne 
strategije 

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenia-Austria

6



Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija                                    

7 

 

1. POGLAVJE 

STRATEGIJA ZA PRISPEVEK PROGRAMA SODELOVANJA K STRATEGIJI UNIJE ZA 
PAMETNO, TRAJNOSTNO IN VKLJUČUJOČO RAST TER K URESNIČEVANJU 
GOSPODARSKE, SOCIALNE IN TERITORIALNE KOHEZIJE 

 

1.1 Strategija za prispevek programa sodelovanja k strategiji Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast ter k uresničevanju gospodarske, socialne in 
teritorialne kohezije 

 

1.1.1 Opis strategije programa sodelovanja 

Splošni cilj programa sodelovanja (PS) je ob upoštevanju posebnosti posameznega dela 
programskega območja zagotoviti skladen razvoj sodelujočih čezmejnih regij in omogočiti vsem 
državljanom, da kar najbolje izkoristijo dane naravne pogoje ter priložnosti. Podrobna analiza je 
razkrila posebne potrebe na področju raziskav, malih in srednje velikih podjetij (MSP), okolja, 
učinkovite rabe virov in javne uprave. Konceptualna usmerjenost PS zato upošteva tudi ambicije 
strategije Evropa 2020, katere cilj je »pametna, trajnostna in vključujoča rast«. Skupni izzivi in 
potrebe po ukrepih v regijah programskega območja se upoštevajo z namenom, da bi prispevali k 
boljši socialni, gospodarski in teritorialni koheziji. Za premagovanje opredeljenih izzivov in potreb po 
ukrepih programska strategija posledično temelji na naslednjih tematskih ciljih (TC):  

- krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij (TC 1); 
- ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov (TC 6); 
- izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter učinkovita javna 

uprava (TC 11). 

Izbrani tematski cilji so bili pretvorjeni v tri prednostne osi, ki predstavljajo izzive in potrebe po 
ukrepih, kot je to opredeljeno v analizi stanja.  

1.1.1.1 Kratek povzetek programskega območja 

Programsko območje obsega 8 slovenskih regij NUTS 3, to so: Gorenjska, Koroška, Savinjska, 
Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška in Zasavska, ter 9 avstrijskih regij NUTS 3, in sicer 
Oststeiermark, West- and Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Westliche Obersteiermark, 
Unterkärnten, Klagenfurt-Villach, Oberkärnten and Südburgenland. 

Programsko območje meri 38.353 km2 in ima 3.467.000 prebivalcev. 

Zanj sta značilni dve večji mesti s strnjenimi naselji, to sta Gradec (265.778 prebivalcev) in Ljubljana 
(277.554 – glavno mesto), majhna in srednje velika mesta, kot so Maribor (112.088), Kranj (55.623) in 
Celje (48.868) v Sloveniji, Kapfenberg (21.586) in Leoben (24.345) v regiji Obersteiermark ter Celovec 
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(95.450) in Beljak (59.646) v regiji Kärnten.1 Ta glavna območja predstavljajo izobraževalna, 
raziskovalna ter znanstvena središča, kjer živi večina prebivalstva. 

Slika 3: Programsko območje 

 

Socialno-gospodarske značilnosti programskega območja 

Značilne so izredno velike nacionalne in regionalne neenakosti. Avstrija spada med najbogatejše 
države članice (DČ) EU (z bruto domačim proizvodom (BDP) na prebivalca v višini 37.000 EUR v letu 
2013, BDP na prebivalca2 je torej znašal 144 % povprečja EU). Prav tako je bil njen gospodarski razvoj 
v zadnjih letih stalno nad povprečjem EU. V Sloveniji (BDP na prebivalca je v letu 2013 znašal 17.100 
EUR3; 67 % povprečja EU) je vse od njene neodvisnosti naprej, gospodarstvo stalno naraščalo, toda 
sedanja gospodarska kriza jo je močno prizadela (BDP na prebivalca je leta 2011 bil celo višji in je 
znašal 70 % od povprečja EU).4 

Območji s svojimi strnjenimi naselji, kot sta Gradec (160 %) in Celovec-Beljak (142 %), sta v letu 2011 
zabeležili (visoko) stopnjo regionalnega prihodka, znatno višjega od EU in regionalnega povprečja. 
Druge avstrijske regije, kot so Oberkärnten (100 %), Unterkärnten (103 %), Östliche Obersteiermark 
(121 %) in Westliche Obersteiermark (103 %), so dosegle ali presegle povprečje EU. 

                                                           
1 STATISTIK AUSTRIA (2013): ÖSTERREICHS STÄDTE IN ZAHLEN 2013, izdano s strani STATISTIK AUSTRIA in ÖSTERREICHISCHEN 
STÄDTEBUND; Statistični urad Republike Slovenije, 2014. 
2 Eurostat (2014) (nama_gdp_c). 
3 Eurostat (2014) (nama_gdp_c). 
4 Eurostat (2014). 
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Osrednjeslovenska regija (98 %) je rahlo pod povprečjem EU, medtem ko vse ostale regije v Sloveniji 
ostajajo pod 65-% ravnjo povprečja EU.5  

Za programsko območje je značilna zmerna stopnja brezposelnosti6 z vidika EU (EU-28: 10,8 % v letu 
2013) v avstrijskih regijah, kjer je stopnja brezposelnosti za polovico nižja od povprečja EU-28 
(Burgenland 4,0 %, Kärnten 5,3 % in Steiermark 4,0 %), medtem ko je v Sloveniji bila stopnja 
brezposelnosti na ravni NUTS 37 naslednja: Gorenjska 9,8 %, Koroška 13,9 %, Savinjska 13,9 %, 
Podravska 14,7 %, Pomurska 17,8 %, Osrednjeslovenska 11,5 %, Goriška 11,7 % in Zasavska regija 
16,6 %.8 

Na področju zaposlovanja so v letu 2013 stopnje v nekaterih regijah ostale precej pod vodilnim 
kazalnikom strategije Evropa 2020 (vsaj 75 % prebivalstva, starega 20–64, bi moralo biti zaposlenega 
do leta 2020). V Avstriji je ta cilj dosegla regija Steiermark (Steiermark: 75,2 %, Kärnten: 72,9 %, 
Burgenland: 74,2 %), toda nacionalni avstrijski cilj je doseči 77–78 %. Stopnja zaposlenosti je v 
Vzhodni Sloveniji in Zahodni Sloveniji v letu 2013 znašala 65 % in 69,7 %, v obdobju med letoma 2007 
in 2013 se je znižala v vseh regijah NUTS 3. Znižala se je predvsem v Zasavski regiji, kjer je leta 2013 
bila zabeležena 54,2-odstotna stopnja zaposlenosti prebivalstva, starega 20–64 let, v primerjavi z 
letom 2007 je ta bila nižja za 19 % (v Pomurski regiji je stopnja zaposlenosti znašala 64,6 % in v 
Goriški 68,9 % ter se v obdobju med letoma 2007 in 2013 v vseh ostalih slovenskih regijah znižala za 
10 %). 

Skupna težava vseh regij je stopnja zaposlenosti starejših oseb (starih 55–64 let): najvišja stopnja 
zaposlenosti je bila zabeležena v avstrijski regiji Kärnten (43,9 %) in avstrijski regiji Steiermark  (43,2 
%) v letu 2013, najnižja pa v Vzhodni Sloveniji in Zahodni Sloveniji (32,4 % in 34,9 %), toda vse regije 
so beležile stopnje pod povprečjem EU-28, ki je v letu 2013 znašalo 50,1 %.9 

Demografska sprememba odraža trende na ravni EU: medtem ko beležijo rast v regionalnih območjih 
– npr. predvsem v Graški (6,1 %) in Osrednjeslovenski regiji (7,5 %) ter tudi v regijah Klagenfurt-
Villach (1,7 %) in Gorenjska – sta za večino podeželskih območij značilna zmanjševanje števila 
prebivalcev in izseljevanje (2007–2013: Östliche Obersteiermark ‒4,0 %, Westliche Obersteiermark  ‒
3,6 %, Unterkärnten  ‒3,0 %, Oberkärnten  ‒2,9 %, Zasavska ‒3,8 %, Pomurska ‒3,3 %, Koroška ‒2,06 
%). Sprememba števila prebivalstva v drugih regijah je bila zelo majhna ali pa je število stagniralo.10 

Na konkurenčnost programskega območja pomembno vplivajo migracije delavcev. Ker je v primerjavi z 
drugimi državami bilo v zadnjih letih priseljevanje visokokvalificiranih delavcev v Avstriji in Sloveniji 
zanemarljivo11, potreba po mreženju in prenosu znanja med akterji postaja vse pomembnejša. 

                                                           
5 Eurostat (2014). 
6 Za osebe, starejše od 15 let. 
7 % znotraj aktivnega prebivalstva v statistični regiji (delovna sila glede na register). 
8 Statistični urad Republike Slovenije. 
9 Eurostat (2014). 
10 Eurostat (2014). 
11 Statistik Austria: Außenwanderungsraten nach regionalen Gliederungen 

 EMN Usmerjena študija 2013: PRIVABLJANJE VISOKOKVALIFICIRANIH IN KVALIFICIRANIH DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV.  
 WIFO 2015: Wirtschaftsstandort Steiermark 2015+. 
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1.1.1.2 Kratek povzetek regionalne analize o raziskavah in inovacijah 

Značilnosti   

Za politiko raziskav, razvoja in inovacij (RRI)12 je bila v Avstriji prvotno odgovorna zvezna vlada. Danes 
ima vsaka zvezna dežela bodisi lasten koncept o prihodnosti, znanosti, raziskavah ali inovacijah bodisi je 
vsaj strateško usmerjena v raziskave, tehnologijo, razvoj in inovacije (RTRI) v drugih strateških 
dokumentih na zvezni ravni (kot je Strategija za raziskave, tehnologije in inovacije »Postati vodilni 
inovator« avstrijske zvezne vlade in Strategija 2020 – raziskave, tehnologije in inovacije za Avstrijo). 
Regionalna politika RRI je bolj ali manj usmerjena v inovacije.13  

V Sloveniji14 je politični okvir za RRI določen na nacionalni ravni (glavni dokumenti v Sloveniji so 
Slovenska razvojna strategija, Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020, 
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Slovenska industrijska politika, Nacionalni reformni program, 
Regionalni razvojni program, Strategija pametne specializacije 2014–2020), čeprav obstajajo nekatere 
regionalne agencije za R & R, toda te ne določajo politik.15 

Ta posebni poudarek na politiki R & R v preteklem desetletju se odraža tudi v stopnji bruto domačih 
izdatkov za R & R (BIRR) v % BDP za leto 2011: Steiermark (4,6 %) in Kärnten (2,8 %) sta presegli 
avstrijsko povprečje (2,75 %). Od leta 2000 se v Sloveniji povečujejo naložbe v R & R; vlaganja so 
narastla po letu 2007, ko je bilo zabeleženo povprečno zvišanje s 500,5 milijona EUR v letu 2007 na 
928 milijonov EUR v letu 201216 (glede na delež BIRR v % BDP; torej v posameznih regijah: Gorenjska 
3,2 %, Koroška 0,7 %, Savinjska 2 %, Podravska 1,3 %, Pomurska 1,3 %, Osrednjeslovenska 3,4 %, 
Goriška 3,3 % in Zasavska 1 % v letu 2012). Stopnje intenzivnosti R & R so zelo heterogene v vseh 
slovenskih regijah. Med vzhodnimi in zahodnimi regijami obstajajo zelo velike razlike. 

Rast investicij v R & R se v Avstriji in Sloveniji prav tako odraža na področju človeških virov za obdobje 
2007–2011. V letu 2011 je bilo v ekvivalentu polnega delovnega časa (EPDČ) v regiji Steiermark  12.129 
zaposlenih (20 % vseh zaposlenih na področju R & R v Avstriji), 3.049 v regiji Kärnten (5 %), kar je za 
četrtino več kot leta 2007; regija Burgenland je skoraj podvojila svoje osebje na področju R & R (s 385 v 
letu 2007 na 574 v letu 2011). Tudi v Sloveniji so se te številke povečale z 10.369 (EPDČ) v letu 2007 na 
15.269 v letu 2011 (Pomurska: 136, Podravska: 1.315, Koroška: 160, Savinjska: 1.220, Zasavska: 143, 
Osrednjeslovenska: 8.719, Gorenjska: 1.213, Goriška regija: 737). 

                                                           
12 Raziskave, razvoj in inovacije. 
13 Cuntz, A. (2013). POROČILO O DRŽAVI ERAWATCH 2012: Avstrija in Poročila o državah ERAWATCH 2013: Avstrija; Udovič, B.; 
Bučar, M. (2014). POROČILO O DRŽAVI ERAWATCH 2012: Slovenija. 
14 Za namene kohezijske politike sta se skladno z dogovorom oblikovali dve kohezijski regiji (Vzhodna in Zahodna Slovenija), 

toda na ravni NUTS 2 se Slovenija smatra kot ena sama regija. 
15 Te imajo zelo različen pravni položaj (od javnih agencij na ravni lokalne skupnosti do javno-zasebnih partnerstev ali polnih 

zasebnih lastništev) in se ukvarjajo predvsem z opravljanjem svetovalnih storitev lokalnim subjektom (MSP) pri prijavah na 
razpise strukturnih skladov ali drugih vladnih subvencij. 
http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/si/country?section=RegionalResearchPolici
es&subsection=Overview 

16 Podatki za Avstrijo za leto 2012 niso na voljo. *Avstrijski statistični urad vsaki dve leti izvaja nacionalne statistične raziskave, ki 
vključujejo vse avstrijske institucije za raziskave in razvoj; podatki za leto 2013 bodo na voljo jeseni 2015. 
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Čeprav se je število patentnih prijav v večini regij v obdobju med letoma 2004 in 2009 močno povečalo, 
so leta 2010 vse regije zabeležile znižanje tega števila. Gradec s 392,7 patentnimi prijavami na EPO17 na 
milijon prebivalcev je na vodilnem položaju (povečanje za 24 % v obdobju 2004–2009), ki mu sledi 
območje Klagenfurt-Villach (268,9), kjer se je več kot podvojilo število patentnih prijav v obravnavanem 
obdobju (2004: 127,3). Regija Južno Gradiščansko, ki je v letu 2004 zaostajala, je od leta 2004 do 2009 
povečala število patentnih prijav za 131 %. V Sloveniji je Osrednjeslovenska regija dohitela regijo 
Südburgenland (s 106,3 patentnimi prijavami na milijon prebivalcev v letu 2009), medtem ko preostale 
regije, kot so Pomurska, Podravska, Zasavska, Gorenjska in Goriška, od leta 2004 do leta 2009 niso bile 
zmožne povišati števila patentnih prijav.18 

Izzivi in potrebe po ukrepih 

Rezultati19 kažejo, da ima splošno gledano programsko območje koristi od dobre razvitosti infrastruktur 
za R & R (npr. univerz/univerz uporabnih znanosti ter raziskovalnih in tehnoloških organizacij). Večina 
regij ima prav tako dobro razvite tehnološke in znanstvene parke, (tehnološke) poslovne inkubatorje, 
podporne organizacije (nevladne organizacije (NVO), vladne agencije, zbornice itd.).20 To značilnost 
poslabšuje dejstvo, da so zmogljivosti R & R razdrobljene in jim zato manjka kritična masa, da bi lahko 
postale vidne na evropski ravni. To se jasno izraža v heterogenosti intenzivnosti R & R, številu 
raziskovalcev in številu patentov ter razlik med regijami. Iz analiz, različnih dogodkov in postopka 
javnega posvetovanja med postopkom programiranja je mogoče zaključiti, da podjetja ne morejo 
nemoteno dostopati do storitev tehnoloških parkov, tehnoloških središč in inkubatorjev ter da 
obstajajo številne potrebe, da bi bile te storitve na voljo morebitnim uporabnikom v mestnih in 
predvsem odročnih območjih. Podobno je mogoče sklepati, da infrastruktura za R & R ter novo 
znanstveno in tehnološko znanje ostajata izolirana in uporabnikom nerazpoložljiva. Če želijo podporne 
institucije razviti storitve, ki bodo na voljo uporabnikom v celotnem programskem območju, morajo 
oblikovati močno mrežo. Prav tako morajo oblikovati smernice za MSP ter ustanoviti grozde za zasnovo 
novih izdelkov. Študije so razkrile tudi, da podjetjem pogosto še vedno primanjkuje znanje o primernih 
čezmejnih partnerjih za sodelovanje na področju R & R. V preteklem programskem obdobju je bil 
sprejet uspešen ukrep za spodbujanje čezmejnega sodelovanja med infrastrukturami za R & R21, toda ta 
postopek je treba dodatno razširiti in poglobiti. Glavni namen potreb po programskih ukrepih je 
prispevek k razvoju dinamične kritične mase zmogljivosti raziskav in inovacij (R & I), spodbujanje 
tehnoloških in netehnoloških inovacij (npr. inovacij, ki temeljijo na oblikovanju, storitvenih inovacij itd.), 

                                                           
17 Evropski patentni urad (EPO). 
18 Patentne prijave na EPO po prednostnem letu in regijah NUTS 3. 
19 Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (2008): Medregionalna politika inovacij. Priložnosti in izzivi v alpsko-jadranski regiji, 
projekt RegioLab (REGIOnalni razvojni LABoratorij), v okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007‒2013. 
20 Npr. Technologiepark Klagenfurt, Technologiepark Villach, Lakeside Science & Technology – Park, Technologiezentrum 
Kapfenberg, AiZ Unternehmerzentrum, Zeltweg, Impulse Center Graz-West, Impulse Center Niklasdorf, Center za napredno 
tehnologijo Loeben, Impulse center za materiale Leoben, Wirtschaftspark Bruck an der Mur, Štajerska agencija za spodbujanje 
podjetništva Gradec, Tehnološki park Ljubljana, Štajerski tehnološki park, Pomurski tehnološki park, Ljubljanski univerzitetni 
inkubator, BSC Kranj, Pomurski inkubator, SAŠA inkubator, d.o.o., Razvojni center za informacijske in komunikacijske 
tehnologije, d.o.o., Kranj, IRP, Tovarna podjemov – podjetniški inkubator Univerze v Mariboru, Inkubator Savinjske regije d.o.o., 
MPIK, Mrežni podjetniški inkubator Koroška – RRA Koroška d.o.o. (spletni imenik SPICA; http://www.spica-directory.net/ in 
http://www.podjetniski-portal.si/ustanavljam-podjetje/inovativno-okolje/Evidenca-subjektov-inovativnega-okolja). 
21 Projekt RegioLab (REGIOnalni razvojni LABoratorij). 
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vzpostavitev in izboljšanje dopolnilnega raziskovalnega portfelja ter okrepitev že razvitih struktur za 
spodbujanje sodelovanja med znanostjo in industrijo.  

Obstoječi vzorci specializacije, opredeljeni v regionalnih strateških dokumentih in Strategiji pametne 
specializacije, bi morali biti del institucionalnega sodelovanja med infrastrukturami za R & R, da bi 
pospešili raziskovalne aktivnosti in razvili strokovno znanje, kar bi ustvarilo učinek prelivanja v 
industriji. Namen tega je prispevati k strukturnemu izboljšanju v raziskovalnih institucijah in pri 
posrednikih za inovacije (organizacije za prenos tehnologij, tehnološki parki, grozdi itd.) ter povečati 
prepoznavnost v Evropi kot lokaciji za R & I.  

V preteklih dveh desetletjih so podjetniški grozdi in mreže postali skupna značilnost obeh držav.22 
Sodelovanje med njimi bi lahko dodatno pomagalo premagati pomanjkanje kritične mase, zato bi 
morali za dosego čezmejnih sinergij, za širitev baze inovativnih podjetij in povišanje vlaganj v R & I 
dodatno spodbujati grozdne sisteme in strateško mreženje institucij za R & I, podjetij in platform. 

Zmogljivosti za raziskave, razvoj in inovacije so torej razdrobljene, v regijah pa se kaže visoka 
heterogenost intenzivnosti R & R. Zaradi tega obstaja močna potreba po boljšem sodelovanju 
akterjev na področju R & I, kar lahko dosežejo z izboljšanim mreženjem in izmenjavo, skupno 
razvitimi rešitvami ter skupnimi raziskovalnimi objekti. 

1.1.1.3 Kratek povzetek regionalne analize o konkurenčnosti in MSP 

Značilnosti 

Mala in srednje velika podjetja imajo ključno vlogo, saj njihovo število, zaposlitvene zmogljivosti in 
dodana vrednost sestavljajo velik delež gospodarstva v programskem območju. V obeh državah je v letu 
2011 več kot 99 % podjetij spadalo med MSP (0 do 249 zaposlenih). MSP so prav tako zaposlovala dve 
tretjini vseh zaposlenih in ustvarila dve tretjini dodane vrednosti.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Zlasti v Sloveniji in v regiji Steiermark se nahaja veliko raznolikih grozdov (Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (2008): 
Medregionalna politika inovacij. Priložnosti in izzivi v alpsko-jadranski regiji). 
23 http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3578 
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Tabela 1: Razdelitev podjetij, zaposlenost in dodana vrednost po velikosti 

Razdelitev podjetij po velikosti  

 Skupaj  0 do 9 10 do 19 20 do 49 50 do 249 0 do 249 250+ 

 Število  Število  Delež 
(v %) 

Število Delež
(v %) 

Število Delež 
(v %) 

Število Delež 
(v %) 

Število Delež 
(v %) 

Število Delež           
(v %) 

AT 304.242 265.584 87,3 21.294 7,0 11.327 3,7 5.012 1,6 303.217 99,7 1.025 0,3 

SI 117.481 110.343 93,9 3.707 3,2 2.032 1,7 1.174 1,0 117.256 99,8 225 0,2 

Distribution of employment by size 

 Skupaj  0 do 9 10 do 19 20 do 49 50 do 249 0 do 249 250+ 

 Število v 
1.000 

Število v 
1.000 

Delež 
(v %) 

Število 
v 1.000 

Delež
(v %) 

Število v 
1.000 

Delež 
(v %) 

Število v 
1.000 

Delež 
(v %) 

Število v 
1.000 

Delež 
(v %) 

Število v 
1.000 

Delež           
(v %) 

AT 2.615 656 25,1 284 10,8 337 12,9 501 19,2 1.778 68,0 837 32,0 

SI 585 192 32,8 49 8,4 61 10,4 121 20,6 423 72,3 162 27,7 

Distribution of value added by size 

 Skupaj  0 do 9 10 do 19 20 do 49 50 do 249 0 do 249 250+ 

 v Mio € v Mio € Delež 
(v %) 

v Mio € Delež 
(v %) 

v Mio € Delež 
(v %) 

v Mio € Delež 
(v %) 

v Mio € Delež 
(v %) 

v Mio € Delež (v %) 

AT 161.350 30.002 18,6 13.535 8,4 18.998 11,8 36.107 22,4 98.642 61,1 62.707 38,9 

SI 17.880 3.747 21,0 1.522 8,5 1.995 11,2 4.005 22,4 11.269 63,0 6.612 37,0 

Vir: Structural Business Statistics, Eurostat 2014 . 

 

S stališča dodane vrednosti avstrijska in slovenska MSP zaostajajo za večjimi podjetji. Od leta 2009 so 

MSP veliko bolj kot velika podjetja občutila negativna gospodarska pričakovanja in pomanjkanje 

finančnih sredstev ter zato zabeležila zgolj omejeno rast dodane vrednosti. Napredek od leta 2009 pri 

ponovni rasti dodane vrednosti in povečanju produktivnosti MSP ni nemudoma ustvaril novih delovnih 

mest.24 Za programsko območje je značilna nizka stopnja novonastalih podjetij. Ta težava je prisotna 

predvsem v avstrijskem delu, vsaj v obdobju 2004–2011.  Burgenland, Kärnten in Steiermark so skupaj 

zabeležili znižanje novonastalih podjetij za 17 %. Nasprotno se je v Sloveniji povečalo število 

novonastalih podjetij za 68 %. Toda v obdobju 2008–2010 so tudi tam zaznali zmanjšanje za 4 %. Na 

regionalni ravni je v obdobju 2008–2010 v Osrednjeslovenski regiji bilo mogoče zaznati zmanjšanje za 7 

%, medtem ko so v tem obdobju število novonastalih podjetij povečale Pomurska (4 %), Koroška, 

Zasavska in Gorenjska regija (2 %). V vseh regijah več kot polovica teh podjetij preživi tri leta, toda med 

regijami obstajajo razlike. Najvišja stopnja preživetja podjetij po treh letih je bila zabeležena leta 2010 v 

regiji Kärnten (72,9 %) in regiji Burgenland (72,4 %), sledili sta Zahodna Slovenija (69,8 %) in Vzhodna 

Slovenija (69,7 %).25 Najnižja stopnja je bila ugotovljena v regiji Steiermark, in sicer 58,2 %.26 Po pregledu 

podatkov stopnje preživelih podjetij v prvih petih letih je za Slovenijo na ravni NUTS 3 (za leto 2012) 

razvidno, da se tudi ta stopnja v petih letih pričakovano zniža, saj je za novonastala podjetja iz leta 2007 

še vedno bilo zelo verjetno, da bodo preživela samo do največ petega leta svojega obstoja (Gorenjska 

                                                           
24 EK (2013): OKREVANJE NA OBZORJU? Zaključno poročilo. LETNO POROČILO O EVROPSKIH MSP 2012/2013 
(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-
documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf). 
25 Podatki o stopnji preživetja podjetij po treh letih so za Slovenijo na voljo samo na ravni NUTS 2. Zato so bile za slovenske 

regije NUTS 3 uporabljene tudi stopnje preživetja podjetij po petih letih. 
26 Statistik Austria (2013). Statistika poslovne demografije, Izračuni JR-POLICIES, Slovenske regije v številkah 2013, SURS, 2013. 
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52,4 %, Koroška 58,8 %, Savinjska 56,5 %, Podravska 53,4 %, Pomurska 50,7 %, Osrednjeslovenska 47,7 
%, Goriška 46,9 % in Zasavska 52,0 %).27 

MSP se na splošno soočajo s pomanjkanjem lastnih finančnih sredstev za inovacije in težavami z 
dostopom do financiranja/sredstev za projekte na področju inovacij, prav tako pa tudi s pomanjkanjem 
vodstvenih sposobnosti za inovacije ter na področju intelektualnih lastnin in procesa znanja. Druge 
ključne ovire so omejene zmožnosti MSP glede uspešnega sodelovanja v postopkih javnih naročil28 in na 
javnih trgih ter omejene spretnostne in vzdržljivostne lastnosti. Za MSP je prav tako značilno 
pomanjkanje internih raziskav in tehnoloških zmožnosti ter pomanjkljivosti v mreženju in sodelovanju z 
relevantnimi deležniki za inovacije.29 

Rezultati kvalitativne analize30 razkrivajo, da MSP ustvarjajo manj inovativna kot velika podjetja. To velja 
celo za regijo Steiermark, ki je uspešna pri aktivnostih v industriji zasebnega sektorja, in za Slovenijo, ki 
ima dober položaj na področju raziskav in razvoja v javnem sektorju.31 MSP bi se pri svojem delovanju 
kljub močni podjetniški kulturi soočala s težavami, če ne bi bilo osnovnih okvirnih pogojev. Okvirni 
pogoji so skupaj s podjetniško kulturo ključni dejavniki določanja obsega uspešnosti MSP in posledično 
njihovega prispevka k makroekonomski rasti.32 

Eden glavnih ciljev evropskih politik je spodbuditi inovativnost v Evropi z zagotavljanjem spodbud za 
spodbujanje in izboljšanje tega gospodarskega gonila.33 

Mednarodne aktivnosti krepijo rast, izboljšujejo konkurenčnost in podpirajo dolgoročen obstoj 
podjetij. Predvsem pri MSP je mogoče zaznati zaostanek na področju internacionalizacije. Ta so zelo 
odvisna od svojih domačih trgov, kljub priložnostim, ki jih prinašata povečan enotni trg in 
globalizacija. Študije34 so pokazale, da mednarodna MSP ustvarijo več novih delovnih mest (v EU-27 
so mednarodno dejavna MSP v letu 2010 poročala o 7-odstotni rasti zaposlovanja, medtem ko so 
MSP brez mednarodnih aktivnosti zabeležila le 1-odstotno rast) in so bolj inovativna (v EU-27 je 26 % 
mednarodno dejavnih MSP v letu 2010 predstavilo nove izdelke ali storitve v svojem sektorju in svoji 
državi; od preostalih MSP pa samo 8 %). Čezmejno sodelovanje med podjetji in institucijami je bilo v 
zadnjem programskem obdobju dinamično.35 Glede na to je očitno, da obstaja pomemben potencial 
čezmejnega sodelovanja in usklajevanja, ki jih je mogoče dodatno raziskati in podpreti. Posebne 
                                                           
27 Statistični urad Republike Slovenije (2014). 
28 Glede na svoj gospodarski pomen lahko javna naročila v veliki meri vplivajo na trende proizvodnje in potrošnje na trgu v korist 
okoljem prijaznih, socialno odgovornih in inovativnih izdelkov ter storitev (Kahlenborn, W. (2010). Strateška uporaba javnih 
naročil v Evropi. Zaključno poročilo za EK. MARKT/2010/02/C). 
29 EuricoNeves (2013). Inovacijska zmogljivost MSP. Zakaj bi odkrivali toplo vodo? Izkoriščanje dosežkov regionalne politike pri 
povečanju inovacijskih zmogljivosti MSP. 
30 Opravljeno v sklopu INTERREG IIIC projekta CORINNA. 
31 Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (2008): Medregionalna politika inovacij. Priložnosti in izzivi v alpsko-jadranski regiji, str. 
65–66. 
32 EK (2013). Okrevanje na obzorju? Zaključno poročilo. Letno poročilo o evropskih MSP 2012/2013. 
33 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Innovation_statistics 
34 EK (2010). Internacionalizacija evropskih MSP. 
35 Izmed vseh projektnih partnerjev (497) je bilo 92 podjetij takih, ki so bila kot projektni partnerji vključena v sofinancirane 
projekte.  
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potrebe glede internacionalizacije MSP so bile podane tudi na bilateralni delavnici, ki je potekala 
januarja 2014, zato bo ključnega pomena razvoj projektov, osredotočenih na razvoj izdelkov za 
internacionalizacijo. 

Izzivi in potrebe po ukrepih 

MSP se soočajo z izzivi glede konkurenčnosti, saj po eni strani niso dovolj inovativna, po drugi strani pa 
jim manjka primerna stopnja internacionalizacije, da bi si lahko zagotovila možnosti trajnostne rasti. 
Aktivnosti na področju raziskav in razvoja ter inovacij so omejene na zelo močna, toda maloštevilna 
velika vodilna podjetja. MSP na tem področju zaostajajo. 

Strateški pristop k politiki podjetništva in inovacij je postal bistveni del načrta za oživitev in spodbudo 
rasti, h kateremu lahko prispeva PS. Skladno s tem je treba potrebe po ukrepih obravnavati na treh 
področjih:  

 Prvič, MSP bi morala imeti podporo pri sodelovanju s čezmejnimi podjetji, ki bi jih dopolnjevala 
na področju RTI glede prenosa tehnologije in strokovnega znanja, da bi lahko pri podjetnikih in 
zaposlenih povečala znanje in inovacijske zmogljivosti. To bi MSP omogočilo razvoj 
mednarodno konkurenčnih lokalnih izdelkov. Prenos tehnologije in znanja bi morali nadgraditi 
z ukrepi, ki bi izboljšali trženje razvitih izdelkov/storitev. Ob tem bi morali upoštevati tudi 
tehnološke in netehnološke ukrepe (v kulturni in ustvarjalni industriji). 

 Drugič, treba bi bilo podpreti internacionalizacijo podjetij (MSP) znotraj in zunaj programskega 
območja. Hkrati z ozaveščanjem bi se morala izvajati in podpirati konkretna dejanja za 
internacionalizacijo in čezmejno sodelovanje. 

 Tretjič, treba je sprejeti ukrepe, da se lahko: 

- poveča število novonastalih podjetij in spodbuja zlasti ustanavljanje zagonskih podjetij, 
usmerjenih v inovacije in tehnologijo, saj imajo takšna podjetja posebno dobre možnosti za 
rast in možen vpliv na sistem inovacij 

- naslovi tudi posebne lokacijske potrebe, ki se jih lahko podpre v širšem regionalnem okviru 

- podpre razvoj inovativnih podjetij z veliko zmožnostjo za rast 
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1.1.1.4 Kratek povzetek regionalne analize o okolju ter kulturni in naravni dediščini 

Značilnosti  

V zadnjem programskem obdobju36 37 je bilo sodelovanje čezmejnih  naravnih parkov in turističnih 
organizacij dinamično. Seznam operacij kaže, da je veliko število vlog podpiralo naravne parke in 
njihove organizacije, turistične organizacije ter muzeje. To področje hkrati predstavlja dobre 
možnosti za prihodnje sodelovanje, ki ga je mogoče dodatno raziskati in podpreti. Ključnega pomena 
bodo projekti, ki se osredotočajo na trajnostno valorizacijo, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, 
biotsko in geološko raznovrstnost, razvijanje trajnostnih izdelkov z vključitvijo dediščine ter razvijajo 
možnosti za zaposlovanje, zmanjšanje naravnih tveganj in preprečevanje tveganj, vključno s 
čezmejnim upravljanjem vodnih virov.  

Kulturna in naravna dediščina 

Za programsko območje je značilno povečano število območij zaščitene naravne dediščine (npr. 
aktivno varstvo območij Natura 2000, nacionalni parki, regionalni parki, naravna bogastva) in 
okrepljena prizadevanja za zaščito območij skupne kulturne dediščine (npr. zgodovinsko pomembne 
zgradbe in tradicije, kot so jezik, artefakti, navade, glasba in plesi, tradicionalne ročne spretnosti itd.). 
Direktiva EU o habitatih predstavlja trdno pravno podlago za ohranjanje narave. 

V Sloveniji je v programskem območju več kot 22.000 enot kulturne dediščine in 416 območij 
kulturne dediščine, ki jih sestavljajo enote od različnih verskih objektov do posvetne stavbne 
dediščine, kot so gradovi (Bogenšperk, Rakičan, Grad ...), meščanske hiše in stare kmečke domačije. V 
zadnjem desetletju so bili obnovljeni številni objekti kulturne dediščine, pogosto s pomočjo 
financiranja iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), projektov čezmejnega 
sodelovanja in Programa razvoja podeželja. Povečala se je tudi ozaveščenosti širše javnosti. V letih 
velikih investicij in gradbenih posegov (obdobje približno med letoma 2000 in 2010) pa je bilo znatno 
število objektov kulturne dediščine tudi poškodovanih ali celo uničenih. Podobno stanje je mogoče 
opaziti v Avstriji, kjer so številni spomeniki zaščiteni na deželni ravni. Spomeniki z Unescovega 
seznama svetovne dediščine so med najbolj priljubljenimi turističnimi točkami z vidika opredmetene 
kulturne in naravne dediščine. Avstrija ima na seznamu svetovne kulturne dediščine vpisanih 9 
znamenitosti. Med temi se dve nahajata v programskem območju: mesto Gradec z zgodovinskim 
jedrom in grad Eggenberg ter prazgodovinska kolišča okoli Alp, ki si jih deli s Slovenijo. Med 
uvrščenimi na poskusni seznam se eno nahaja v programskem območju Slovenije – Fužinski hribi v 
Bohinju (1994) – in tri izmed njih v Avstriji: Železna pot z rudnikom Erzberg in starim mestnim jedrom 
mesta Steyr (2002), grad Ostrovica (1994) in bazilika v Krki (1994). V programskem območju so še 
številne druge lokacije ter objekti kulturne in naravne dediščine.  

                                                           
36 V razpisih za financiranje iz programa čezmejnega sodelovanja do novembra 2013: 82 uspešnih prijaviteljev so predstavljale 
različne poslovne organizacije, 76 uspešnih prijaviteljev občine in regionalne uprave, 71 uspešnih prijaviteljev razvojne agencije, 
68 uspešnih prijaviteljev izobraževalne ustanove, 33 uspešnih prijaviteljev zbornice, sindikati in podobna združenja, 28 uspešnih 
prijaviteljev nacionalne oblasti, ministrstva z agencijami in podobnimi institucijami, 25 uspešnih prijaviteljev grozdi in institucije 
za poslovno podporo, 14 uspešnih prijaviteljev nevladne organizacije, 15 uspešnih prijaviteljev naravni parki in njihove 
organizacije, 15 uspešnih prijaviteljev turistične organizacije in muzeji ter 6 uspešnih prijaviteljev bolnišnice. 
37 Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007–2013: Seznam operacij, za katere so bile podpisane 
pogodbe za financiranje iz ESRR v okviru različnih javnih razpisov za projekte. Javno dostopno na spletu. 
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Približno 70 % slovenske mreže Natura 2000 pokrivajo gozdovi, kar kaže na njihovo splošno dobro 
stanje. Med večjimi območji mreže Natura 2000 najdemo gorata in hribovita območja (Karavanke, 
Pohorje, Julijske Alpe, Jelovica, Kamniško-Savinjske Alpe, Peca, Goričko itd.), močvirnata območja 
(Ljubljansko barje) in večje reke (Drava, Mura, Savinja – Letuš, Sava – Medvode–Kresnice, Dravinjska 
dolina itd.). Edini slovenski nacionalni park (Triglav) ima dolgo tradicijo sodelovanja z Avstrijo. 
Programsko območje pa ne vključuje nobenih regionalnih parkov. Krajinski park Goričko pokriva 
veliko območje v Pomurski regiji, enako velja tudi za krajinska parka v Logarski dolini in Savinjski 
regiji. Goričko ima prav tako pomembno vlogo v čezmejnem razvoju in je del trilateralnega 
krajinskega parka, v katerega so vključeni podobni parki v Avstriji in na Madžarskem. V letu 2013 je 
bil ustanovljen prvi geopark (čezmejni Geopark Karavanke/Karawanken), ki pokriva ozemlje v 
velikosti 977 km2, na katerem živi več kot 50.000 prebivalcev. Od marca 2013 je del evropske (EGN) in 
svetovne (GGN) mreže geoparkov pod okriljem Unesca. Poleg tega sta bila vpisana v seznam 
svetovne kulturne dediščine Unesco tudi Geopark Idrija (SLO) in Geopark Karnijske Alpe (AVS). 

Področje, ki mu je treba nameniti posebno pozornost, se sooča s polemiko med potrebno povečano 
stopnjo ohranitve na eni strani in s pristopom valorizacije javne dostopnosti do ohranjenih naravnih 
virov na drugi strani. Na področju kulturne dediščine so pomembni projekti, ki želijo valorizirati 
kulturno dediščino (npr. dediščino Unesca, kulturno dediščino v Triglavskem narodnem parku itd.), 
razviti kulturni turizem in izboljšati razpoznavnost turističnih destinacij, izdelkov in storitev ter tako 
izkoristiti potencial kulturne dediščine za gospodarski, socialni in trajnostni razvoj.  

Zgornji podatki prikazujejo pomen dolgoročnega ohranjanja in vzdrževanja naravnih bogastev, 
trajnostnega ohranjanja, valorizacije in varovanja naravne ter kulturne dediščine. Predstavljajo 
temelje za izboljšano regionalno turistično ponudbo. 

Biotska in geološka raznovrstnost 

Študije38 kažejo, da se je v zadnjih letih v programskem območju povečalo število ogroženih in 
izumrlih vrst, saj izgube biotske raznovrstnosti ni bilo mogoče preprečiti. To je mogoče pripisati 
dejstvu, da število ogroženih ali izumrlih rastlin in živali stalno narašča. Vzroki za ogroženost 
posameznih vrst so predvsem posledica neposrednih ali posrednih sprememb ali uničenja njihovih 
naravnih habitatov. Toda s postopnim povečanjem deleža naravovarstvenih ciljev se ta trend v 
prihodnosti približuje stabilnemu razvoju.39 Kot primer, ki kaže pozitivne učinke so avstrijski programi 
za ohranjanje krajine s tradicionalnimi kmetijskimi metodami. 

Zaradi geografskih značilnosti sta število vrst in stopnja endemizma zelo visoka.  

Pritiski na geološko raznovrstnost izhajajo predvsem iz načrtovanja razvoja in sprememb rabe 
zemljišča. To lahko škoduje glavnim značilnostim, njihovi prepoznavnosti in dostopnosti ali zmanjša 
zanimanje. Prav zato obstaja potreba po varstvu geoloških naravnih vrednot, toda cilji in metode 
morajo upoštevati različne elemente geološke raznovrstnosti. 

 
                                                           
38 JOANNEUM RESEARCH, OIKOS (2007). Okoljsko poročilo v skladu s SOP v okviru Operativnega programa čezmejnega 

sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007–2013. 
39 JOANNEUM RESEARCH (2010). 15 Jahre INTERREG/ETZ in Österreich – Rückblick und Ausblick. Analysen relevanter 
Umweltthemen. 
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V  avstrijskem  delu  programskega  območja  je  88  območij  Natura  2000,  ki  obsegajo  4.214  km2, 
medtem ko se v slovenskem delu območja Natura 2000 raztezajo čez 4.724,6 km2. Območjem Natura 
2000 pripada skupno 23,3 % celotnega programskega območja.  

 

Slika 4: Območje Natura 2000  

 

Vir: EEA2014. 

 

Voda, naravne in druge nesreče 

Programsko območje vključuje velike čezmejne rečne sisteme  (Mura/Mur, Kučnica/Kutscheniza) ter 

številne manjše reke in potoke.  

V obdobju od 2008 do 2010 so imele reke nadpovprečen pretok; medtem ko je pretok v letu 2011 bil 

zelo blizu tistemu  iz  leta 2003, ki  je bil zabeležili kot najnižji pretok v obdobju 1961–2011. Največja 

reka je Mura, ki teče po večjem delu programskega območja  in je pomemben vir energije v Avstriji. 

Stanje kakovosti vode v reki Muri in reki Kučnici se razlikuje. Medtem ko je v Muri, ki meri 33,5 km (ta 

dolžina se nanaša samo na mejni odsek reke), ta na splošno dobra, pa stanje v reki Kučnici, ki meri 

22,5  km,  ni  zadovoljivo.  Povečana  ozaveščenost  industrije  o  izpustih  v  reko  in  racionalnejša  raba 

fitofarmacevtskih sredstev na kmetijskih zemljiščih nista dovolj za  izboljšanje stanja kakovosti vode. 

Za doseganje najučinkovitejših rezultatov so potrebni skupni projekti na obeh straneh z neposredno 

osredotočenostjo na izboljšanje kakovosti vode.  
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Med drugimi večjimi rekami so Drava, Savinja, Dravinja, Ljubljanica, Sora, Kamniška Bistrica, Ledava, 
Rába, Lavant, Gail in Glan. Najobsežnejša poplavna območja so severovzhodne ravnine subpanonske 
Slovenije, predalpski svet in doline ter ravnine ob rekah Ledava, Mura, Ščavnica, Rába, Lavant, Gail in 
Glan. Največji delež slovenskega prebivalstva v programskem območju živi na poplavnih območjih – v 
Savinjski (13 %), Zasavski (12 %) in Osrednjeslovenski regiji (9 %). V zadnjem desetletju sta se močno 
povečali pogostost poplav in škoda, ki so jo te povzročile.40 Vodni inženiring ima v Avstriji dolgo 
tradicijo. Že pred časom so zgradili zaščitne konstrukcije, ki so za prebivalce zmanjšale tveganje pred 
poplavami. V zadnjih letih je bilo izvedenih več naložb v protipoplavno zaščito, ki so jo zagotovile 
vlada, občine itd.41 42, toda še vedno primanjkujejo večji čezmejni projekti. 

Večina programskega območja je del vodnega območja reke Donave. Zahodni del (Soška dolina) je 
del jadranskega povodja. Slovenija je pripravila načrt upravljanja voda za obe vodni območji v 
dokumentu z naslovom »Načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 
2009–2015«. Za programsko območje so značilna številna jezera, ki predstavljajo osrednji del 
turistične ponudbe. Splošno gledano, je kakovost vode v jezerih in potokih dobra. Približno 41 % voda 
v Slovenijo priteče iz Avstrije. Večina površinskih voda je dobre kakovosti, le 10 % rek in potokov 
izraža glede na  parametre iz Okvirne direktive o vodah slabo stanje voda. Tudi podzemne vode so 
večinoma dobre kakovosti in so ključnega pomena za vodno oskrbo. Obremenjenost z nitrati in 
fitofarmacevtskimi sredstvi se še naprej zmanjšuje zaradi učinkovitega izvajanja Okvirne direktive o 
vodah in sprememb na področju kmetijstva, ki jih je prinesla Skupna kmetijska politika. Obe državi sta 
sprejeli več ukrepov in dejavnosti za izboljšanje kakovosti voda, toda med njima je še vedno premalo 
usklajenih dejavnosti in politik.  

Skrajni vremenski pojavi, vključno z neurji, nevihtami, sušo in močnim deževjem, pomenijo vedno 
večjo grožnjo naravnih nesreč, kot so zemeljski plazovi, blatni tokovi, poplave, snežni plazovi, žled in 
potresi. Škode iz preteklih let kažejo, da zgolj nacionalne strategije za obvladovanje tveganj niso 
ustrezne, niti v tehničnem niti v gospodarskem smislu. Enostranski ukrepi (lokalni, regionalni) držav 
članic lahko pripeljejo do različnih in celo nasprotujočih si pristopov, kar ne bo samo odložilo rešitev 
teh vprašanj, temveč povzročilo tudi neustrezno rabo omejenih virov. 

V preteklosti se je izkazalo, da v programskem območju obstaja razmeroma visoka poplavna 
ogroženost. Toda treba je omeniti, da so v preteklosti bili razviti programe zaščite, ki bi lahko vodili 
do večje varnosti. 

Izzivi in potrebe po ukrepih 

Na podlagi analize in študije43 je mogoče prepoznati naslednje izzive: 

                                                           
40 Oikos d.o.o. in Natalija Vrhunc, Poslovno svetovanje in vodenje delavnic, Natalija Vrhunc s.p. (januar 2015). Osnutek 

Okoljskega poročila za SOP v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014‒2020: Ministrstvo 
za kmetijstvo in okolje (julij 2012). Določitev območij pomembnega vpliva poplav v Republiki Sloveniji, Poročilo o določitvi 
območij pomembnega vpliva poplav v Republiki Sloveniji in spremljanju aktivnosti obvladovanja poplavne ogroženosti na 
območjih pomembnega vpliva poplav, Povzetek. 

41 Prettenthaler, F.; Albrecher, H. (2009). Hochwasserrisiko und dessen Versicherung in Österreich. Evaluierung und 
ökonomische Analyse des von der Versicherungswirtschaft vorgeschlagenen Modells NatKat. 
42 http://www.bmlfuw.gv.at/en/fields/water/Protection-against-natural-hazards/Floodcontrol.html  
43 JOANNEUM RESEARCH (2010). 15 Jahre INTERREG/ETZ in Österreich – Rückblick und Ausblick. Analysen relevanter 

Umweltthemen. 
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 Širitev regionalne turistične ponudbe in/ali izboljšanje obstoječe turistične ponudbe. 

 Trajnostna valorizacija in varovanje naravne ter kulturne dediščine, vključno z biotsko in 
geološko raznovrstnostjo. 

 Preprečevanje naravnih tveganj in zmanjšanje tveganj ter pripravljenost in odzivnost na 
področju naravnih in drugih nesreč, vključno z upravljanjem vodnih virov. 

 Izboljšanje kakovosti voda v čezmejnih rekah. 

Analiza stanja je pokazala pomanjkanje povezljivosti ukrepov politik, usklajenih orodij za upravljanje 
ohranjanja in stabilnosti biotske ter geološke raznovrstnosti kot tudi naravne in kulturne dediščine. 
Razvoj in izvajanje skupnih strategij ter akcijskih načrtov za upravljanje in aktivno ohranjanje naravne 
ter kulturne dediščine bi lahko služilo kot pomembno orodje za odpravo navedenih izzivov. Analiza je 
prav tako razkrila, da sta potrebna dodatna krepitev zmogljivosti in ozaveščanje o trajnostni 
valorizaciji ter varovanju naravne in kulturne dediščine. To je mogoče doseči z usposabljanjem, 
skupnim okvirom politik, skupnimi pristopi ali skupnimi izdelki. Turizem tudi ustvarja rast in delovna 
mesta ter ima pomemben vpliv na druga področja politik, od regionalne politike, povečanja 
raznovrstnosti podeželskega gospodarstva, trajnosti in konkurenčnosti do socialne politike in 
vključevanja (»turizem za vse«). Na tem področju je potrebno čezmejno sodelovanje, saj bi lahko 
zagotovilo večjo podporo in prispevek v smislu turističnih izdelkov, turistične infrastrukture, 
izobraževalnih aktivnosti itd.  

Analiza stanja je pokazala, da so za programsko območje značilne močno povezane površinske vode. 
Skladno s tem so zelo pomembni skupni čezmejni vodnogospodarski ukrepi za izboljšanje kakovosti 
voda, upravljanje vodnih virov in ukrepi za preprečevanje poplavne ogroženosti. Čezmejno 
sodelovanje glede teh vprašanj je že od nekdaj zelo trdno. Kljub temu pa je nadaljnje sodelovanje ob 
upoštevanju okoljskih in podnebnih učinkov bistvenega pomena. S temi izzivi se je mogoče spopasti 
samo z usklajenimi inovativnimi prizadevanji na področju upravljanja voda, tehnologij, inovativnosti 
in obvladovanja poplavne ogroženosti skupaj z ustreznimi skupnimi pobudami. 

Odnose na področju upravljanja voda urejajo slovenski in avstrijski »sporazumi o vodah«, toda še 
vedno ostaja veliko skupnih izzivov, s katerimi se je treba spopasti (npr. tehnologije in inovativnost 
glede vzdrževanja in izboljšanja kakovosti površinskih in podzemnih voda ter njihovega upravljanja). 
V preteklosti je tesno čezmejno sodelovanje potekalo samo na področju izmenjave podatkov. V 
prihodnje bodo tako ključnega pomena zagotavljanje ustrezne preskrbe s čisto vodo z ohranjanjem 
že tako visokih standardov kakovosti vode in, kjer je potrebno, z njihovim dodatnim izboljšanjem, 
zmanjševanje naravnih tveganj na področju naravnih nesreč, predvsem ob Dravi in Muri, izboljšanje 
usklajenosti dejanj na področju varstva okolja in obvladovanja poplavne ogroženosti. Poleg tega bodo 
potrebo po uvedbi previdnostnih ukrepov povečale tudi posledice podnebnih sprememb. Zato bo 
baza znanja zelo pomembna za sprejemanje odločitev na področju vodne politike, ki bo dodatno 
prispevala k izboljšanemu upravljanju pitne in odpadne vode ter preprečevanju in varstvu pred 
poplavno ogroženostjo. 

Ekstremni vremenski pojavi predstavljajo rastočo grožnjo naravnih nesreč, kot so na primer poplave. 
Glede na analizo na območjih, kjer beležijo precejšnje posledice poplav, živi več kot 96.000 ljudi v več 
kot 15.300 hišah. Ta vključujejo še 8.894 poslovnih objektov, kjer je zaposlenih približno 58.800 ljudi. 
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Hkrati je na tem območju registriranih 1.118 spomenikov kulturne dediščine. V Sloveniji je 70 % in v 
Avstriji do dve tretjini katastrskih območij ob rekah izpostavljenih znatni poplavni ogroženosti.44 
Glede na dejstvo, da stanje kakovosti vode na celotni dolžini reke Kučnice ni zadovoljivo, na tem 
področju obstaja močna potreba po posredovanju. 

1.1.1.5 Kratek povzetek regionalne analize o učinkoviti javni upravi in institucionalni 
zmogljivosti (upravljanju) 

Značilnosti 

Cilj čezmejnega sodelovanja se je soočiti z izzivi, ugotovljenimi s skupnim pristopom. 

Organizacijska raznolikost avstrijske uprave izhaja iz dveh načel: iz ustavnega osnovnega načela 
deželne ureditve in iz načela lokalne samouprave avstrijskih občin, iz katerih izhajajo upravne 
strukture na treh ravneh pododdelkov, vsak od teh pa je ustrezno upravno organiziran: na centralni 
ravni države je to zvezna vlada, na zvezni ravni so to zvezne deželne uprave devetih dežel in na ravni 
lokalne samouprave 2.102 občinskih uprav (1. januar 2015).45 46 

Druga posebna značilnost avstrijskega političnega sistema so velika gospodarska interesna združenja 
z obveznim članstvom (»socialni partnerji«), ki jih ureja javno pravo.47 Število občin se je v Avstriji 
nenehno spreminjalo. V začetku leta 201448 se je v programskem območju nahajalo 692 občin. Toda 
zaradi združevanja občin bo od leta 2015 to število nižje. 

V Sloveniji je 212 občin, od tega se 174 izmed njih nahaja v 6 statističnih regijah programskega 
območja. Slovenija nima druge ravni upravljanja, razen sodne oblasti na nacionalni ravni, ki je 
organizirana v dekoncentrirane vladne/upravne enote; 39 izmed 56 se jih nahaja v programskem 
območju in so brez razvojnih ali usklajevalnih pooblastil. Občine in statistične regije, ki jih organizirajo 
regionalne razvojne agencije, imajo vsa razpoložljiva razvojna, socialna in gospodarska pooblastila ter 
lahko oblikujejo projekte in sodelovanja. 

Analiza stanja je prav tako pokazala, da so slovenske občine v večini primerov v smislu razvoja 
premajhne. 111 občin v Sloveniji ne izpolnjuje zakonsko najnižje ravni za ustanovitev občine. S 
podobno težavo so se soočali tudi v Avstriji, toda to jim je uspelo rešiti z uporabo koncepta 
funkcionalnega mreženja. Ta dobra praksa bi se lahko prenesla v Slovenijo.  

V zadnjem programskem obdobju so zabeležili dinamično čezmejno sodelovanje med občinami, 
regijami in javnim ustanovami. Takšno sodelovanje je podprlo veliko število vlog. Vsa ta dejstva 
kažejo obstoj zmožnosti in vodijo do določene potrebe po sodelovanju mrež med javnimi upravami 
tudi v prihodnje.  

                                                           
44 Prettenthaler, F.; Albrecher, H. (2009). Hochwasserrisiko und dessen Versicherung in Österreich. Evaluierung und 

ökonomische Analyse des von der Versicherungswirtschaft vorgeschlagenen Modells NatKat. 
45 Statistik Austria (2015). 
46 https://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=41629  
47 http://www.umweltbundesamt.at/en/soer/soer2010_partc/soer2010_intro/  
48 http://www.statistik.at/web_en/classifications/regional_breakdown/nuts_units/  
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Obstajajo nekateri primeri uspešnih čezmejnih pobud, kot so skupni objekti za usposabljanje in druge 
aktivnosti na področju civilne zaščite ali storitev reševalnih služb v primeru naravnih ali drugih nesreč 
ter vlaganja v zdravstveno in socialno infrastrukturo, toda sodelovanje bi bilo treba dodatno izboljšati 
in razširiti. 

Na različnih dogodkih v okviru postopka programiranja je bilo podanih veliko predlogov za okrepitev 
čezmejnega sodelovanja med državljani in institucijami, predvsem na področju urbanega razvoja, 
civilne zaščite, energetske učinkovitosti ter zdravstvene in socialne infrastrukture. Podan je bil 
predlog o vključitvi v čezmejno sodelovanje ne le javnih institucij, temveč tudi državljanov, podjetij in 
drugih subjektov. Zato je bistveno zagotoviti sodelovanje med različnimi ravnmi upravljanja. To bo 
mogoče samo takrat, ko bodo premagane obstoječe upravne, jezikovne in druge medkulturne ovire 
ter popolnoma izkoriščeni skupni viri. 

Na področju energetske učinkovitosti, še zlasti Avstrija že poseduje potrebno tehnološko strokovno 
znanje, spretnosti ter prizadevanja. Na slovenski strani pa mora rastoča stopnja znanja šele doseči 
svoj potencial. Zato še vedno obstaja potreba po izboljšanju, uveljavljanju in razširjanju tehnoloških 
inovacij. Podpiranje izboljšav na področju energetske učinkovitosti je skladno z aktivnostmi 
ozaveščanja ključnih deležnikov in širše publike (npr. brošure, javne prireditve itd.). 

Izzivi in potrebe po ukrepih 

Vključevanje regionalnih deležnikov v čezmejno sodelovanje običajno ovirajo neskladnosti glede 
pomembnih upravnih/upravljalnih struktur, ki so odgovorne za spodbujanje čezmejnega sodelovanja 
(programi politik, organizacijske strukture, odgovornosti različnih ravni upravljanja), ter jezikovne 
ovire, medkulturni nesporazumi, pomanjkanje vključevanja v čezmejni trg dela, manjkajoča 
infrastruktura, premalo lokalnih povezav itd. Glede na skupna kulturna izhodišča obeh držav med 
občinami obstajajo dobre možnosti za sodelovanja. Zaradi različnih regionalnih strategij in postopkov 
v obeh državah obstaja potreba po njihovi uskladitvi. Tudi izboljšanje javne uprave in storitev bi bilo 
mogoče doseči s številnimi skupnimi ukrepi. 

Čezmejne aktivnosti temeljijo na tesnem sodelovanju in komunikacijskih postopkih ter so odvisne od 
akterjev in mrež na nacionalni, lokalni in regionalni ravni. Obstaja potreba po uvedbi novih in 
okrepitvi obstoječih mrež ter platform za sodelovanje in tudi po ustvarjanju novih možnosti, ki 
spodbujajo sodelovanje med organizacijami, javnim sektorjem in državljani. Dodatno bi bilo treba 
izboljšati in razširiti že obstoječe uspešne pobude, kot so na primer skupni objekti za usposabljanje in 
druge aktivnosti na področju civilne zaščite ali storitev reševalnih služb v primeru naravnih ali drugih 
nesreč ter vlaganja v zdravstveno in socialno infrastrukturo. 

Da bi spodbudili in okrepili (prihodnje) čezmejno sodelovanje, obstaja močna potreba po vključitvi 
lokalnega prebivalstva v čezmejne aktivnosti, npr. vključitev deležnikov, podpora neprofitno 
usmerjenih aktivnosti med ljudmi ali medkulturno usposabljanje in izobraževanje. Za uresničitev 
glavnega cilja aktivnosti čezmejnega sodelovanja je ključnega pomena, da se regionalno prebivalstvo 
vključi v različne projektne aktivnosti bodisi posredno bodisi neposredno. Zato bi moral PS zlasti z 
zagotavljanjem gospodarske, socialne in okoljske varnosti izboljšati njihove vsakdanje delovne in 
življenjske pogoje.  
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1.1.1.6 Opredeljene prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti glede na regionalno analizo 
programskega območja 

Raziskave in inovacije 

Prednosti  Slabosti 

- Dobra regionalna razvitost infrastruktur za R & R, 
inovacijskih infrastruktur ter raziskovalnih in 
tehnoloških organizacij.  

- Regionalne univerze so vključene v evropske 
raziskovalne mreže in imajo velike zmožnosti na 
tehnološkem, naravoslovnem in družboslovnem 
področju. 

- Začetne izkušnje sodelovanja med institucijami 
za R & R, univerzami in podjetji. 

- Tehnološki parki omogočajo osredotočenost in 
vključenost podjetništva, znanja in razvoja. 

- Heterogene stopnje intenzivnosti R & R ter inovacij 
– aktivnosti R & R so strnjene v regionalnih 
središčih in ne dosežejo okolice. 

- R & R ter inovacije podpirajo zelo močna, toda 
maloštevilna velika vodilna podjetja – MSP 
zaostajajo. 

- Pomanjkanje čezmejnega sodelovanja med 
znanostjo in industrijo. 

- Slabo poznavanje znanstvenih in tehnoloških 
sposobnostih. 

- Pomanjkanje netehnoloških inovacij. 

Priložnosti Nevarnosti 

- Boljše čezmejno usklajevanje politik na področju 
inovacij in raziskav ter razvoja lahko vodi do 
skladnega razvoja in je tako osnova za 
medregionalni znanstveni ter tehnološki prostor, 
kot je trikotnik Ren-Maas. 

- Dobre zmožnosti za znanstvene in podjetniške 
inovacije.  

- Dodatno izboljšanje čezmejnega sodelovanja 
med institucijami za R & R in podjetji bi lahko 
pomagalo programskemu območju povečati 
regionalne inovacijske zmogljivosti. 

- Spodbujanje netehnoloških inovacij bi lahko 
spodbudilo večjo tržnost izdelkov in storitev. 

- Vzporedne aktivnosti (grozdi, infrastruktura za 
R & R) bi lahko pripeljale do razdrobljene 
konkurence in tako oslabile položaj na širši ravni 
EU. 

- Neusklajenost med inovacijskimi potrebami MSP in 
ponudbami univerz ter institucijami za R & R zaradi 
skromnih zahtev MSP za sodelovanje. 

- Naraščajoča mednarodna usmerjenost odličnih 
institucij za R & R, v smislu pogodbenih R & R, bi 
lahko zmanjšala regionalne zmožnosti sodelovanja 
med industrijo in znanostjo. 

 

Konkurenčnost in MSP 

Prednosti Slabosti 

- Obstajajo skupne tehnološke specializacije in 
sektorji (npr. avtomobilska industrija, 
informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT), 
okoljska tehnologija, lesna in pohištvena 
industrija itd.). 

- Močna regionalna baza znanja na področju 
strojništva in tehnoloških postopkov. 

- Gosta naseljenost v industrijskih grozdih, ki se 
nahajajo v programskem območju. 

 

- Neustrezno sodelovanje in internacionalizacija 
MSP. 

- Slabo poznavanje čezmejnih potencialnih 
partnerjev vzdolž celotne vrednostne verige. 

- Podjetja se znajdejo v neugodnem položaju, saj so 
ujeta med visokotehnološkimi proizvodnimi in 
storitvenimi regijami v središču Evrope ter 
dobavitelji nizke tehnologije iz Hrvaške, Romunije 
in Turčije. 

- Pomanjkanje podjetniških pobud na podeželskih 
območjih (majhno število družinskih MSP). 

- Slabo razvita in izkoriščena področja v ustvarjalnih 
industrijah. 

Priložnosti Nevarnosti 
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- Razvoj čezmejnih vrednostnih verig bi lahko 
pomagal regionalnim MSP pridobiti zmogljivosti za 
dostop do mednarodnih trgov in omogočil boljše 
možnosti za rast. 

- Spodbujanje podjetniške aktivnosti bi lahko 
okrepilo lokalno bazo podjetij v obrobnih 
podeželskih območjih. 

- Povečana čezmejna mobilnost usposobljenih 
delavcev bi lahko rešila obstoječa pomanjkanja in 
ovire za rast. 

- Spodbujanje ustvarjalnih industrij.  

- Proizvodni lokaciji programskega območja grozi 
globalizacija. Novi in prihodnji konkurenti so 
neevropskega porekla (npr. Kitajska, Indija, Brazilija 
itd.). 

- Šibka osnova lastniškega kapitala in slabi obeti rasti 
MSP bi lahko pripeljali do povečanega propada 
podjetij. 

- Zaradi inovacij naslednje generacije (npr. 3D-
tiskanja, kibernetsko fizičnih sistemov itd.) bi lahko 
zastarala obstoječa znanja v sektorju nizke in 
srednje tehnologije. 

 

Okolje ter kulturna in naravna dediščina 

Prednosti Slabosti 

- Bogata naravna dediščina, biotska/geološka 
raznovrstnost. 

- Ohranjeno naravno okolje z visokim deležem 
zaščitenih območij (naravni parki, regionalni parki, 
naravna bogastva, Natura 2000).  

- Dobre zmogljivosti za soočanje z okoljskimi 
težavami.  

- Velike zmožnosti uporabe obnovljivih virov – lesna 
biomasa, vodna in geotermična energija ... 

- Privlačna turistična pokrajina (naravna in kulturna 
dediščina).  

- Dobro znani mednarodni dogodki.  
- Regionalna turistična središča imajo vlogo lokalnih 

razvojnih inkubatorjev. 
- Zavedanje pomena trajnostnega turističnega 

razvoja.  
- Bogata ponudba tradicionalne in kulinarične 

dediščine ter obrtnih dejavnosti. 
- Razvita ljubiteljska kultura in lokalni kulturni 

izvajalci. 
- Bogata kulturna dediščina in ponudba.  

- Regulatorne ovire za obnovljive energetske vire 
na regionalnih energetskih trgih. 

- Pomanjkanje poslovnih modelov za trge 
proizvajalcev-odjemalcev na področju obnovljivih 
energetskih virov.  

- Pomanjkanje sodelovanja/povezovanja med 
ponudniki turističnih storitev pri zagotavljanju 
celotne palete ponudbe, slabo sodelovanje med 
ponudniki turističnih storitev in trženjskimi ter 
oglaševalskimi organizacijami, pomanjkanje 
naprednih celovitih izdelkov za turiste, šibko 
povezovanje kulturne dediščine s turizmom v 
regiji. 

- Kratko bivanje turistov in obiskovalcev, ki ne 
potrošijo veliko; koncentracija oskrbe/ponudbe v 
glavni sezoni in šibka »izven sezonska« ponudba. 

- Razdrobljenost kulturnih dogodkov, nizka stopnja 
sodelovanja med programi in združenji na 
področju kulturnih aktivnosti. 

- Šibko povezovanje na področju kmetijstva, 
ohranjanja narave in varstva vodnih virov.  

Priložnosti Nevarnosti 
- Vzpostavitev partnerstva za celovit program 

varstva okolja. 
- Upravljanje okoljskih virov (ERM) in oživitev 

degradiranih območij.  
- Zaščitena naravna območja Natura 2000 kot 

razvojna priložnost. 
- Proizvodnja bio- in alternativnih goriv iz 

odpadkov. 
- Povečanje energetske samozadostnosti zaradi 

potencialnih obnovljivih virov energije.  
- Regionalna turistična središča delujejo kot lokalni 

razvojni inkubatorji, trajnostna raba naravne in 
kulturne dediščine skupaj z obstoječim znanjem in 
spretnostmi v okolju, razvoj ekološkega turizma, 
razvoj zelenega turizma na območjih Natura 2000. 

- Podnebne spremembe (povečano pomanjkanje 
vode za namakanje, toča in poplave). 

- Izginjajoča območja, pomembna za ohranjanje 
biotske in geološke raznovrstnosti (npr. močvirja). 

- Naraščajoča škoda zaradi neustrezne rabe zemljišč 
na poplavnih in plazovitih območij.  

- Nezadovoljivo stanje vode v čezmejni reki Kučnici. 

- Nezmožnost usklajevanja različnih interesov na 
območju (kmetijstvo, turizem, ohranjanje narave 
in kulturna dediščina). 

- Neusklajenost med prostorskim in razvojnim 
načrtovanjem. 
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- Aktiviranje kulturnih in umetniških potencialov v 
regiji. 

- Vključitev kmetijstva, turizma, dopolnilnih 
aktivnosti in drugih storitev na podeželju. 

- Geoparki, ki so člani EGN in GGN s podporo 
Unesca.  

- Gorovje kot temelj varstva habitatov, pašnikov in 
prilagojenega čezmejnega turizma.  

- Ohranjanje vodnih virov. 

- Zapostavljanje ekološko degradiranih območij. 
- Nesistemska, nenačrtovana in za okolje sporna 

raba alternativnih virov energije. 
- Povečanje relativne turistične konkurenčnosti 

sosednjih regij in držav. 
- Izguba tradicionalne kulturne pokrajine. 
- Počasno izvajanje modela javno-zasebnega 

partnerstva za razvoj turističnih izdelkov in 
infrastrukture. 

- Neuspešno prepoznavanje novih turističnih 
trendov. 

- Strnjenost objektov turističnih nastanitev na 
nekaterih lokacijah in velikih podjetij.  

- Krčenje habitatov zaščitenega rastlinstva in 
živalstva kot posledica opuščanja kmetijske rabe v 
gorah. 

- Negativen vpliv invazivnih vrst. 

 

Učinkovita javna uprava in institucionalna zmogljivost (upravljanje) 

Prednosti Slabosti 
- Strukturne povezave in zgodovinske socialno-

gospodarske vezi v programskem območju. 
- Začetne praktične izkušnje v čezmejnem 

sodelovanju reševalnih služb in načrtovanju. 

- Razlike v političnih, pravnih in upravnih okvirnih 
pogojih še vedno ovirajo čezmejna sodelovanja na 
institucionalni ravni. 

- Še vedno obstajajo jezikovne ovire – predvsem 
glede posebne terminologije. 

Priložnosti Nevarnosti 

- Izboljšani pogoji za boljše obvladovanje tveganj.  

- Usklajene skupne razvojne strategije. 

- Uspešne pobude čezmejnega sodelovanja v 
preteklosti. 

- Vse večja konkurenca lokacij v programskem 
območju. 

- Regionalna volilna obdobja bi lahko pripeljala do 
nestabilnih institucionalnih vzorcev sodelovanja 
zaradi menjave osebja. 
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1.1.1.7 Programski cilji in programska strategija, ki prispevajo k strategiji Evropa 2020 in kohezijski 

politiki 

Podlaga novega programskega obdobja je strategija Evropa 2020. Ta opredeljuje pet krovnih ciljev, ki 

jih je treba uresničiti do konca leta 2020 in zajema naslednja področja: zaposlovanje, raziskave in 

razvoj, podnebje/energijo, izobraževanje, socialno vključenost in zmanjševanje revščine. Strategija 

Evropa 2020 državam članicam zagotavlja jasno usmeritev, saj je pretvorila krovne cilje v nacionalne 

cilje. 

Tabela 2: Pregled ciljev Strategije Evropa 2020 

Glavni cilji Strategije Evropa 
2020 

EU Predvideno doseganje 
ciljev 2020 v Avstriji  

Predvideno doseganje 
ciljev 2020 v Sloveniji  

Stopnja zaposlenosti v 
starosti med 20 in 64 let (%)  

75 % 77-78 % 75 % 

Vlaganja v raziskave in razvoj 
(% od BDP) 

3 % 3,76 % 3 % 

Zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov 

-20 % (v primerjavi 
z vrednostmi iz 

leta 1990) 

-16 % (v primerjavi z 
vrednostmi iz leta 2005) 

-4 % (v primerjavi z 
vrednostmi iz leta 2005) 

Povečanje deleža obnovljivih 
virov v porabi energije  

20 % 34 % 25 % 

Zmanjšati stopnjo osipa v 
šolah 

10 % 9.5 % 5 % 

Povečati delež prebivalstva s 
terciarno izobrazbo 

40 % 38 % 40 % 

Zmanjšati število ljudi v 
revščini oziroma s tveganjem 

revščine in socialne 
izključenosti 

 

20.000.000 235.000 40.000  

Vir: EK 

Posebne značilnosti PS upoštevajo vsem regijam skupne izzive, potrebe in načrtovane cilje za 2020, kar 

jim omogoča, da lahko bolje prispevajo k socialni, gospodarski in teritorialni koheziji, kot bi to bilo 

mogoče samo na nacionalni ravni. Skupni strateški okvir (SSO) kohezijske politike EU za ta namen 

zagotavlja potreben naložbeni okvir. 

 

1.1.1.8 Razlogi za izbiro tematskih ciljev glede na ugotovljene izzive in potrebe 

PS je vključen v nacionalne in regionalne razvojne strategije ter ga je treba razumeti kot program, ki 

dopolnjuje avstrijski in slovenski portfelj financiranja. Zato PS podpira izrecno tiste ukrepe, ki prispevajo 

k uresničevanju čezmejnih ciljev in ciljev EU-2020. 

Ker se program v obdobju 2014–2020 sooča s krčenjem razpoložljivih sredstev, je treba sprejeti težke 

odločitve glede določanja prednostnih nalog. Zato to poglavje navaja obrazložitev in razpravo za 
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opredelitev tistih tematskih ciljev (TC) in prednostnih naložb (PN), ki zagotavljajo največje možnosti 
reševanja težav ter jih ni mogoče obravnavati v drugih programih. 

Raziskave in inovacije 

Programsko območje ima dobro razvito infrastrukturo za R & R, toda njihove zmožnosti za raziskave, 
razvoj in inovacije so razdrobljene, v regijah pa se kaže visoka heterogenost intenzivnosti R & R. 
Podjetja v obrobnih območjih trpijo zaradi slabega dostopa do infrastruktur za R & R ter do novega 
znanstvenega in tehnološkega znanja. Podjetjem in MSP primanjkuje znanja o potencialnih partnerjih 
na področju R & R ter zmogljivosti. Zaradi tega obstaja močna potreba po boljšem sodelovanju akterjev 
v R & I (vključno s podjetji) z izboljšanim mreženjem in izmenjavo, skupno razvitimi rešitvami in 
skupnimi raziskovalnimi objekti. Boljše sodelovanje lahko pripomore k zmanjšanju neskladij med 
stopnjami razvitosti različnih regij in zaostalosti regij z omejenimi možnostmi. 

Inovacijske zmogljivosti so usmerjene v majhno število vodilnih podjetij, ki so prisotna na mednarodnih 
trgih, medtem ko večina ostalih podjetij (predvsem MSP) na tem področju zaostaja, predvsem tista v 
obrobnih območjih. S pristopi čezmejnega sodelovanja bo PS aktivno dopolnil ukrepe nacionalne 
politike, kot so na primer Strategije za raziskave, tehnologije in inovacije avstrijske zvezne vlade in 
avstrijskega programa ESRR »Naložbe za rast in delovna mesta 2014–2020« ter slovenski nacionalni 
strateški dokumenti (kot so operativni program v okviru kohezijske politike EU (EKP) za Slovenijo, 
Strategija pametne specializacije Slovenije, Strategija za R & R & I in regionalni razvojni programi), 
katerih cilj je razširiti in zagotoviti bazo (RRI) v smislu odprtih inovacij za podjetja, predvsem za MSP. 

PS bo pomagal razširiti bazo R & I, tako da bo podjetjem omogočil boljše razumevanje raziskovalnih, 
razvojnih in inovacijskih zmožnosti ter izkoristil posebne ugodnosti čezmejnega sodelovanja s 
poudarkom na MSP (npr. dostopnost do širšega obsega kompetenc za MSP in zagonska podjetja). To 
vključuje tudi ustanovitev inovativnih podjetij (v smislu odprtih inovacij, vključno z inovacijami na 
področju storitev). Za zagotovitev in izboljšanje visoke učinkovitosti regije bi morali spodbujati 
zmožnosti čezmejnega sodelovanja v smislu skupnega območja za R & I. 

Konkurenčnost in MSP 

Mala in srednje velika podjetja se uvrščajo predvsem v sektor srednje in nizke tehnologije, zanje pa sta 
značilna nizka stopnja konkurenčnosti, saj niso naklonjena inovacijam, in pomanjkanje 
internacionalizacije. To predvsem velja za  območja na periferiji, kjer lokacija podjetij otežuje ustrezen 
pritok strank v širši regiji. 

Internacionalizacija MSP je zato ključna za zagotovitev možnosti za rast v prihodnje. Internacionalizacija 
bi se morala začeti z nizkimi pragovi v okviru poslovanja med podjetji, in sicer z razvojem čezmejnih 
medpodjetniških mrež. Ta razvoj regionalnih vrednostnih verig bi lahko s pomočjo specializacije v 
zadevnih vrednostnih verigah pomagal podjetjem v  regijah na periferiji pridobiti boljši dostop do trgov 
in pri razvoju konkurenčne prednosti. Prav tako bi lahko takšne vrednostne verige dolgoročno 
oblikovale bazo za aktivnosti na mednarodnih trgih. Podobno kot ESRR tudi PS dopolnjuje obstoječe 
nacionalne programe in ukrepe evropske politike, kot je EUREKA EUROSTARS, saj čezmejnim 
partnerjem omogoča dostop do financiranja brez potrebe po izraziti usmerjenosti v inovacije. 
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Okolje ter kulturna in naravna dediščina 

Naravna in kulturna dediščina sta ključni za družbeno in regionalno identiteto ter povezovanje regije, 
zato imajo s tem povezane teme edinstven čezmejni značaj. Z naraščanjem stopnje zaščite se veča tudi 
potreba po uravnoteženem usklajevanju te stopnje z javno dostopnostjo. 

Z vidika kulturne in jezikovne dediščine obstaja dolga skupna čezmejna zgodovina. Zato bi morali 
podpreti prizadevanja za čezmejno usklajenost, da bi lahko izkoristili zmožnosti opredmetene in 
neopredmetene kulturne ter naravne dediščine programskega območja z vidika spodbujanja zelenega 
turizma z namenom izboljšanja turistične privlačnosti programskega območja in bi tako lahko na osnovi 
valorizacije trajnostne naravne in kulturne dediščine ustvarili programsko območje kot dolgoročno 
zeleno, trajnostno in konkurenčno turistično destinacijo. 

Učinkovita javna uprava in institucionalna zmogljivost (upravljanje) 

Zaradi majhnosti vključenih regij je upravna pokrajina razdrobljena. Različni politični in upravni okviri 
skupaj z različnimi organizacijskimi strukturami še dodatno otežujejo čezmejno sodelovanje. Za 
premagovanje teh ovir bi lahko javna uprava, deležniki in državljani izboljšali svojo učinkovitost na 
področju čezmejnih vprašanj s poglabljanjem obstoječih mrež (npr. pri urbanem razvoju, obvladovanju 
naravnih in drugih tveganj ter reševalnih akcijah) in vzpostavljanjem čezmejnega sodelovanja v 
pomembnih nadaljnjih področjih aktivnosti (npr. sistemi zdravstvenega varstva, trg dela). Hkrati je v 
okviru te teme mogoče zajeti tudi čezmejne ukrepe za podpiranje konkurenčnosti (npr. tehnično 
usposabljanje). 

Na osnovi izbire tematskih ciljev PS zmanjšuje razvojne ovire s spodbujanjem trajnostnih in celovitih 
teritorialnih pristopov. Njegov namen je okrepiti obstoječe ali uporabiti še do zdaj neizkoriščene 
zmožnosti za podporo teritorialnega povezovanja, kar bo privedlo do pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ter tako neposredno prispevalo k ciljem strategije Evropa 2020. 

Osredotoča se na R & I (povečanje naložb v R & R), varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov 
ter tudi na namero EU o »vlaganju v rast«. PS bo k uresničevanju ciljev na področju zaposlovanja 
prispeval z neposrednimi učinki na delovna mesta in na dolgi rok z učinkovitim in inovativnim 
gospodarstvom.  

Programi ETS morajo vsaj 80 % svojih sredstev iz ESRR usmeriti v največ štiri TC, izbrane na osnovi 
ključnih izzivov in potreb, ugotovljenih v programskem območju. Posledično PS temelji na naslednjih 
TC, skladnih z vprašanji, ki so bila ugotovljena kot najprimernejša za reševanje v okviru čezmejnega 
sodelovanja: 

 Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij (TC 1). 

 Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov (TC 6). 

 Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter učinkovita javna 
uprava (TC 11).  
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Slika 5 Prispevek programa sodelovanja k Strategiji Evropa 2020 

 

Te cilje je treba doseči s krepitvijo zmogljivosti RTR in R & I na področju tehnologije ter poslovanja ob 
pomoči čezmejnega sodelovanja raziskovalnih institucij in javnih uprav. Z namenom doseganja 
čezmejnih sinergij in širitve baze inovativnih podjetij (PN 1b) je treba s pomočjo razvoja dinamične 
kritične mase doseči razširitev raziskav, kar je mogoče s strateškim mreženjem (R & I) institucij, podjetij 
in platform. To lahko prispeva k privlačnosti raziskovalnega prostora in predpogojem za povečanje 
kakovosti in števila raziskav. 

Vrzeli v regionalnih inovativnih sistemih bodo zapolnjene z ustanavljanjem MSP v čezmejni regiji, s 
povečanjem stopnje internacionalizacije podjetij in povečanjem možnosti za sodelovanje MSP/mrež s 
središči za R & R in visokošolskim sektorjem (PN 1b). Širitev MSP je neposredno povezana z 
zagotavljanjem in ustvarjanjem delovnih mest. 

Cilj PS je povečati privlačnost programskega območja s skupnimi pristopi glede zaščite, obnove, 
spodbujanja in razvoja naravne in kulturne dediščine s trajnostnim, okolju prijaznim in z viri 
gospodarnim načinom ter z izboljšanjem okoljskih razmer z uporabo inovativnih tehnologij in razvojem 
ukrepov trajnostnega upravljanja (PN 6c in PN 6f). 

S TC 11 si PS prizadeva zagotoviti in povečati sodelovanje vseh ravni upravljanja in deležnikov. 

Povezanost PS s cilji strategije Evropa 2020 je zagotovljena z opredelitvijo tematskih ciljev (9. člen 
Uredbe o skupnih določbah) in zahtevami za tematsko osredotočenost (5. člen Uredbe o evropskem 
teritorialnem sodelovanju) ter v največji možni meri izpolnjuje priporočila dokumentov o stališčih. 
Upoštevana so bila priporočila za posamezno državo članico, ki vsebujejo posebna priporočila, 
povezana s programom ETS. Ta priporočila49 so namenjena vsem programom ETS, v katerih sodelujeta 

                                                           
49 Priporočila za Slovenijo glede čezmejnih programov navajajo, da bi se programi sodelovanja morali uporabiti zlasti za 
odpravljanje glavnih ozkih grl pri transportu ter tako izboljšali dostopnost zlasti do železniških/cestnih povezav in kombiniranih 
povezav do pomorske avtoceste. Pomagati bi morali tudi pri odstranjevanju obstoječih ovir za mobilnost delavcev ter povečati 
podporo R & R s pomočjo izmenjave izkušenj, spodbujanja izmenjav strokovnega znanja in projektov skupnih pobud. Na 
transnacionalni ravni bi morali obravnavati tudi spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanje in 
obvladovanje tveganj. Avstrijska priporočila so izpostavila, da bi morali z vsako izmed svojih sosednjih držav določiti pristope za 
obravnavo posebnih potreb ter vključiti zasebne partnerje. 

 

Pametna rast Evropa 2020 

Tematski cilji 
skupnega 

strateškega 
okvira 

Prednostne 
naložbe 

Trajnostna rast Vključujoča rast 

1 Raziskave in inovacije 6 Okolje in učinkovita raba virov 11 Upravljanje 

1b Naložbe podjetij v 
inovacije in raziskave  

6c Varstvo, 
spodbujanje 

in razvoj 
kulturne in 

naravne 
dediščine 

6f 
Spodbujanje 
inovativnih 

tehnologij za 
izboljšanje 

varstva okolja 
in učinkovito 

rabo virov  
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državi članici. Zato PS ne bo obravnaval vseh omenjenih izzivov. Priporočila, ki jih obravnava PS, 
podpirajo R & R z izmenjavo izkušenj (v skladu s TC 1 programa sodelovanja in prednostnimi nalogami 
strategije EU 2020 za pametno rast s pomočjo učinkovitejših vlaganj v izobraževanje, raziskave in 
inovacije), spodbujanjem izmenjav strokovnega znanja in pobud skupnih projektov ter spodbujanjem 
prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja in obvladovanja tveganj (TC 6 in trajnostna rast 
kot prednostna naloga strategije EU 2020) v obeh državah. Ti razvojni cilji bodo prispevali k ohranjanju 
trajnostnega zaposlovanja ter pospešili ustvarjanje novih delovnih mest, kar je v skladu s cilji EU 2020 o 
vključujoči rasti. Izvajanje široko zastavljene razvojne strategije bo za upravičene regije podprto skupaj z 
drugimi evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi. 

1.1.1.9 Programska strategija v skladu z okviri makroregionalne, nacionalne in regionalne 
strategije 

Priprava PS se razume kot postopek upravljanja na več ravneh in ponuja možnost razvoja celovite 
strategije, ki vključuje koncepte in strategije na različnih prostorskih ravneh – ne samo na evropski, 
temveč tudi na regionalni in nacionalni ravni – in na različnih področjih politik. 

V PS pa je treba umestiti tudi Strategijo Evropske Unije za Podonavsko regijo (EUSDR). Ta strategija 
obravnava vrsto vprašanj in vključuje štiri stebre. Cilji, določeni v PS, bodo prispevali k izvajanju 
makroregionalne strategije EUSDR predvsem na naslednjih prednostnih področjih: 2 Energija, 3 Kultura 
in turizem, 4 Kakovost voda,5 Okoljska tveganja,6 Biotska raznovrstnost, pokrajine, kakovost zraka in 
tal, 7 Družba znanja, 8 Konkurenčnost, 9 Ljudje in spretnosti ter 10 Institucionalna zmogljivosti in 
sodelovanje. 

Poleg tega pa PS upošteva dva temelja (»Spodbujanje trajnostne rasti in inovacij na območju Alp: od 
teorije do prakse; od raziskovalnih središč do podjetij« in »Zagotavljanje trajnostnega razvoja v Alpski 
regiji: ohranjanje alpske dediščine in spodbujanje trajnostne rabe naravnih in kulturnih virov«) 
Strategije Evropske Unije za Alpsko regijo (EUSALP), katere cilj je ohranjanje alpskega prostora kot 
enega najprivlačnejših območij v Evropi, učinkovitejše plemenitenje danosti alpskega sveta in 
izkoriščanje priložnosti za trajnostni in inovativni razvoj Alpske regije v evropskem okviru. 

Ob tem je PS deloma usklajen tudi s strategijo EUSALP, katere cilj je spodbujanje gospodarske in 
socialne blaginje ter rasti v regiji z izboljšanjem njene privlačnosti, konkurenčnosti in povezljivosti.
  

Na nacionalni ravni so za Slovenijo pomembni naslednji strateški okviri: Slovenska razvojna strategija 
2014–2020, Nacionalni reformni program 2013–2014, Nacionalni reformni program 2014–2015 in 
Strategija pametne specializacije. Osnutek Slovenske razvojne strategije 2014–2020 predstavlja 
temeljni nacionalni strateški dokument, ki opredeljuje usmeritev razvoja do 2020. Dokument 
opredeljuje štiri prednostna področja: 1. konkurenčno gospodarstvo, 2. znanje in zaposlovanje, 3. 
zeleno življenjsko okolje in 4. vključujočo družbo. V okviru opredeljenih prednostnih področjih so bile 
določene naslednje tri horizontalne razvojne prednosti: 1. raziskave in razvoj ter inovacije, 2. zagon, 
rast in razvoj MSP in 3. zaposlovanje, izobraževanje, usposabljanje in kompetence (mladih in 
starejših). Za ta območja bo Slovenija do leta 2020 namenila 50 % razpoložljivih razvojnih sredstev.  

Nacionalna reformna programa za obdobji 2013–2014 in 2014–2015 predstavljata srednjeročni načrt 
Vlade Republike Slovenije glede prednostnih ukrepov in shem, usmerjenih v izpolnjevanje ciljev 
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strategije Evropa 2020. Reformni program skupaj s programom stabilnosti opredeljuje osrednji del in 
podlago evropskega semestra za pripravo specifičnih predlogov za posamezno DČ. Z namenom 
spodbujanja gospodarske rasti in povečanja blaginje prebivalstva oba reformna programa sestavljajo 
različne ključne prednostne naloge. Nacionalni reformni program 2013–2014 se osredotoča na 
ukrepe v okviru naslednjih treh stebrov: 1. institucionalne spremembe v procesih odločanja, 2. ukrepi 
za oživitev gospodarske rasti na kratek rok in 3. izboljšanje konkurenčnosti za dolgoročno vzdržno 
rast. Nacionalni reformni program 2014–2015 se osredotoča na ukrepe v okviru naslednjih treh 
stebrov: 1. finančni steber (sanacija bančnega sistema, razdolžitev in prestrukturiranje podjetij, 
insolventnost), 2. korporativno upravljanje in privatizacija (Slovenski državni holding, privatizacija v 
teku) in 3. fiskalni steber (fiskalno pravilo, srednjeročnost fiskalnega načrtovanja, dolgoročna 
vzdržnost dolga in konsolidacija).  

Strategija pametne specializacije opredeljuje ključne razvojne prednosti glede vlaganj v R & R v okviru 
Evropske kohezijske politike (EKP) 2014–2020 in področja, na katerih ima Slovenija kritično maso 
znanja in tudi zmogljivosti za predstavitev in umestitev tega znanja na trg. Ta štiri predvidena 
prednostna področja so zdravo bivalno in delovno okolje, učinkovito upravljanje z viri, (S)industrija 
4.0: sonaravni izdelki in storitve z visoko dodano vrednostjo (KET) ter napredni materiali in 
tehnologije za zdravje in okolje (FET).  

Kot del projekta LIFE SI Natura 2000 Upravljanje je v pripravi Program upravljanja z območji 
Natura 2000 v Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki je bil sprejet v prvem trimesečju leta 2015. Na podlagi 
strokovnih podatkov in sodelovanja ključnih deležnikov bodo opredeljeni cilji in ukrepi za vsako 
območje Natura 2000.  

Ohranjanje kulturne dediščine kot nacionalnega interesa je določeno kot prednostna naloga 
Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017. 

Za Avstrijo je eden najpomembnejših okvirov, ki upošteva strategijo Evropa 2020 in nacionalni program 
reform, Strategija RTI »Postati vodilni inovator«. Hkrati je treba omeniti tudi Avstrijsko energetsko 
strategijo 2020, Avstrijsko strategijo za prilagajanje podnebnim spremembam, Prednostni okvir 
ukrepanja (PAF) Natura 2000 za obdobje 2014–2020 in Avstrijski koncept prostorskega razvoja (ÖREK 
2011). Te strategije in njihovi cilji so del Nacionalnega programa reform. 

Cilj avstrijske Strategije RTI je napredovati iz skupine slednikov na področju inovacij v skupino vodilnih 
na področju inovacij, torej se s spodbujanjem raziskav, tehnologije in inovacij za civilne ter gospodarske 
izzive (podnebne spremembe, demografske spremembe itd.) pridružiti najbolj inovativnim državam EU. 
Ta določa prednostne naloge in predpisuje podporne ukrepe glede izvajanja trajnostnih reform v 
izobraževalnem sistemu, ustvarjanja znanja, spodbujanja odličnosti, aktiviranja inovacijskih zmožnosti 
in učinkovitega organiziranja političnega upravljanja.  

Pomemben del Strategije RTI je predvsem prednostna naloga »uporaba znanja, povečanje dodane 
vrednosti«, v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Cilji Strategije RTI skupaj z 
avstrijskimi regionalnimi strategijami za R & I sestavljajo strateški okvir predvsem za TC 1 na področju 
RTI. PS prispeva k strategiji RTI predvsem pri prednostni nalogi »uporaba znanja, povečanje dodane 
vrednosti« in krepitvi raziskav. 
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Na področju prostorskega razvoja je bil oblikovan Avstrijski koncept prostorskega razvoja (ÖREK 2011), 
skupna strategija prostorskega razvoja v Avstriji za obdobje od 2011 do 2021. Teme prostorskega 
načrtovanja in prostorskega razvoja so opredeljene kot skupne naloge zvezne vlade, dežel, mest ter 
občin. Koncept ÖREK opredeljuje naslednje štiri medsebojno povezane tematske sklope: regionalno in 
nacionalno konkurenčnost, socialno raznovrstnost in solidarnost, podnebne spremembe in učinkovito 
rabo virov, usklajen in učinkovit okvir za ukrepe. PS obravnava predvsem prvi in tretji sklop Avstrijskega 
koncepta prostorskega razvoja 2011.50 

Avstrijske zvezne dežele imajo lastne strategije, kot so regionalni razvojni načrti, znanstveni, 
raziskovalni in inovacijski koncepti, npr. Gospodarska strategija Štajerska 2020, Strategija Koroška 2020, 
Strategija dežele Štajerske za promocijo znanosti in raziskav, Štajerska razvojna misija, turistične 
strategije (npr. Turizem 2015 za Gradiščansko) ter programi na področju energije in podnebnih 
sprememb itd.51 

Skladno z določenimi cilji ne gre pričakovati, da bo ta prispeval samo k uresničitvi ciljev strategije 
Evropa 2020, temveč tudi h glavnim nacionalnim in regionalnim strategijam. 

Vendar v praksi lahko program ETS predstavlja samo element, ki prispeva k regionalni politiki Avstrije in 
Slovenije v omejenem obsegu. Dejanski vpliv, ki ga je mogoče pričakovati od skromnega programskega 
finančnega načrta (47.988.355 EUR iz skladov ESRR za obdobje 2014–2020), je omejen na dopolnilno 
vlogo pri podpori regionalnega razvoja. 

  

                                                           
50 ÖROK (2007). STRAT.AT 2007/2013 Nationaler Strategischer Rahmenplan Österreich 2007-2013. 
ÖROK (2011). Österreichisches Raumentwicklungskonzept ÖREK 2011. ÖROK (2014): STRAT.AT 2020. 
Partnerschaftsvereinbarung Österreich 2014-2020. Österreichische Raumordnungskonferenz. Final Draft vom 17. März 2014. 
51 Das Land Steiermark- Amt der steiermärkischen Landesregierung. Umwelt und erneuerbare Energien. Energie Strategie 
Steiermark 2025. 
http://www.energie.steiermark.at/cms/dokumente/11226966_50185852/a9f7babb/Energiestrategie_2025_inkl_Vorwort%20
FINAL_20100816.pdf  
Die Burgenländische Landesregierung (2014): Energiestrategie Burgenland 2020. 
http://www.tobgld.at/uploads/tx_mddownloadbox/Energiestrategie_Burgenland_2020_.pdf  
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1.1.1.10 Zgradba programa 

Določanje prednostnih nalog PS je  potekalo s postopek, ki poteka »od zgoraj navzdol« in »od spodaj 
navzgor« ter odraža potrebe regionalnih deležnikov. Hkrati pa je usklajen z zahtevami EU ter 
regionalnimi potrebami in značilnostmi. 

Na podlagi regulativnega okvira, ki predvideva tematsko osredotočenost izdatkov na omejeno število 
ciljev in prednostnih naložb, so v PS bili izbrani trije tematski cilji (TC 1, 6 in 11) s štirimi prednostnimi 
naložbami in prednostno osjo za tehnično pomoč (TP). Program je zato usklajen s ciljnimi vrednostmi 
EU za delovna mesta in rast ter v skladu z načelom sorazmernosti. Prav tako se osredotoča na 
najnujnejša vprašanja, skupne izzive in potrebe. Osredotočenost na omejeno število ciljev znotraj 
programa odražajo tudi omejena finančna sredstva, ki so na razpolago za financiranje v programskem 
obdobju. 

Tabela 3: Pregled prednostnih osi, tematskih ciljev in prednostnih naložb 

Prednostna os Tematski cilj Prednostna naložba  

Prednostna os 1 

Krepitev čezmejne 
konkurenčnosti, raziskav 

in inovacij 

Tematski cilj 1  

Krepitev raziskav, 
tehnološkega razvoja in 

inovacij 

1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in 
raziskave ter vzpostavljanje povezav in sinergij 

med podjetji, R&R centri in visokošolskim 
izobraževanjem 

 

Prednostna os 2 

Varstvo okolja in 
spodbujanje učinkovite 

rabe virov 

Tematski cilj 6  

Ohranjanje in varstvo okolja 
ter spodbujanje učinkovite 

rabe virov 

    6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne 
in naravne dediščine 

6(f) Spodbujanje inovativnih tehnologij za 
izboljšanje varstva okolja in učinkovito rabo 

virov na področju odpadkov, voda, varstva tal 
ali za zmanjšanje onesnaženosti zraka 

Prednostna os 3 

Izboljšanje institucionalne 
zmogljivosti in učinkovita 

javna uprava 

Tematski cilj 11 

 Izboljšanje institucionalnih 
zmogljivosti javnih organov in 

zainteresiranih strani in 
učinkovita javna uprava 

11(b) Spodbujanje pravnega in 
administrativnega sodelovanja ter sodelovanja 

med državljani in institucijami  

Prednostna os 4 

Tehnična pomoč 
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1.1.2     Utemeljitev izbire tematskih ciljev in ustreznih prednostnih naložb glede na skupni strateški 
okvir ter na podlagi analize potreb znotraj programskega območja kot celote in temu 
ustrezno izbrane strategije, ki po potrebi obravnava manjkajoče povezave v čezmejni 
infrastrukturi, ob upoštevanju rezultatov predhodne (ex-ante) evalvacije 

 

Tabela 4: Utemeljitev izbire tematskih ciljev in ustreznih prednostnih naložb 

Izbrani 
tematski 

cilj 

Izbrana prednostna 
naložba 

Utemeljitev izbire 

TC 1  1(b)  

Spodbujanje naložb 
podjetij v inovacije 

in raziskave 

Programsko območje ima dobro razvito infrastrukturo za R & R, toda 
njegove zmogljivosti za R & R ter inovacije so razdrobljene. Vključene 
regije kažejo visoko heterogenost intenzivnosti R & R. Podjetja v obrobnih 
območjih trpijo zaradi slabega dostopa do infrastruktur za R & R ter do 
novega znanstvenega in tehnološkega znanja. Čezmejno sodelovanje med 
malimi in srednje velikimi podjetji ter institucijami za R & R je še vedno 
redko. Zato obstaja močna potreba po boljšem sodelovanju akterjev na 
področju R & I, kar lahko dosežejo z izboljšanim mreženjem in izmenjavo, 
skupno razvitimi rešitvami ter skupnimi raziskovalnimi objekti. Takšni 
skupni projekti lahko vodijo do oblikovanja inovativnih in v tehnologijo 
usmerjenih zagonskih podjetij. Internacionalizacija MSP bi se morala 
začeti z razvojem čezmejnih mrež med podjetji, kar bi pomagalo 
podjetjem v obrobnih regijah pridobiti boljši dostop do trgov in pri 
razvoju konkurenčne prednosti s pomočjo specializacije. Takšne 
vrednostne verige bi morale dolgoročno oblikovati bazo za aktivnosti na 
mednarodnih trgih. 

TC 6  6(c)  

 Varstvo, 
spodbujanje in 

razvoj kulturne in 
naravne dediščine 

Programsko območje je bogato s kulturno in naravno raznolikostjo, zaradi 
česar je privlačno in ponuja boljšo kakovost življenja za prebivalce in 
obiskovalce. Zaradi ogroženosti kulturne in naravne dediščine povečano 
število območij zaščitene naravne dediščine in okrepljena prizadevanja za 
zaščito območij skupne kulturne dediščine predstavljajo izzive za 
čezmejno sodelovanje.  

Za razvoj skupnih strategij in akcijskih načrtov za upravljanje in aktivno 
ohranjanje dediščine so potrebna prizadevanja čezmejnega sodelovanja. 
Sodelovanje lahko podpira tudi prenos strokovnega znanja, usposabljanje 
in krepitev zmogljivosti ter ozaveščenost o trajnostni valorizaciji in 
ohranjanju naravne ter kulturne dediščine. Prav tako je pomembno 
orodje za doseganje ciljev s pomočjo projektov trajnostnega turizma. 

6(f)  

Spodbujanje 
inovativnih 

tehnologij za 
izboljšanje varstva 

Zaradi obstoječih nevarnosti za vodne vire in zaradi številnih odprtih 
skupnih izzivov, predstavljajo usklajena prizadevanja na področju 
upravljanja voda, tehnologij, inovativnosti in obvladovanja poplavne 
ogroženosti z ustreznimi skupnimi pobudami, pomembno tematiko. 
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1.2 Utemeljitev finančne dodelitve  

 

Celoten finančni načrt programa obsega 57.213.193 EUR, s prispevkom ESRR v višini 47.988.355 EUR, 
kar znaša 84 % celotnih sredstev financiranja.52 Podrobni finančni podatki so predstavljeni v 3. 
poglavju (Finančni načrt), kjer so dodeljena finančna sredstva bila določena na podlagi: 

 Vsebinskih prispevkov, ki so jih podali člani delovne skupine za programiranje na sestankih. 

 Vsebinskih prispevkov, ki so jih podali relevantni deležniki med posvetovanji (vključno z 
delavnico, ki je potekala januarja 2014).  

 Pridobljenih izkušenj v zadnjem programskem obdobju 2007–2013 v povezavi s trenutnimi 
potrebami in izzivi.  

 Vrst in finančnega obsega projektov v okviru posamezne prednostne osi. 

                                                           
52 Skupni znesek za PO 1, PO 2 in PO 3 znaša 52.927.477 EUR, s prispevkom ESRR v višini 44.988.355 EUR, kar znaša 85 % 

celotnih sredstev financiranja. Znesek za PO 4 znaša 4.285.714 EUR, s prispevkom ESRR v višini 3.000.000 EUR, kar znaša 70 % 
celotnih sredstev financiranja. 

okolja in učinkovito 
rabo virov 

Ključnega pomena v prihodnosti morajo biti zagotavljanje ustrezne 
preskrbe s čisto vodo in zmanjševanje naravnih tveganj na področju 
naravnih nesreč ter izboljšanje usklajenosti dejanj na področju varstva 
okolja in obvladovanja poplavne ogroženosti. 

Za zmanjševanje celotnega vodnega odtisa so potrebna prizadevanja 
čezmejnega sodelovanja za razvoj in izvajanje skupnih trajnostnih 
strategij na področju voda ter podpora razvoja in praktično izvajanje 
skupnih študij ter raziskovalnih del oblikovanja modelov, spremljanja in 
napovedovanja. Razvijejo se lahko ukrepi za varovanje in nadzor, uresniči 
izvajanje skupnih aktivnosti spremljanja in gradbenih ter negradbenih 
protipoplavnih ukrepov v skladu z načrtom za obvladovanje poplavne 
ogroženosti. 

TC 11  11(b)  

Spodbujanje 
pravnega in 

administrativnega 
sodelovanja ter 

sodelovanja med 
državljani in 
institucijami 

 

Upravljanje čezmejnih regij se sooča s skupnimi izzivi, zato bodo lokalne 
institucije in uprave skupaj obravnavale najbolj pereče izzive. Analiza 
stanja je pokazala potrebo po poglobljenem sodelovanju med državljani 
in institucijami, da bi našli skupne rešitve za varstvo okolja, ukrepali ob 
vse pogostejših naravnih nesrečah in tveganjih, ki jih povzroči človek, ter 
ustvarili trajnostne življenjske razmere za državljane. Izzive povečane 
porabe energije, povečane pogostosti naravnih in drugih nesreč ter 
ponavljajoče se potrebe po obvladovanju tveganj in potrebe po večji 
socialni koheziji na področju zdravstva ter kvalifikacij se je v okviru 
čezmejnega sodelovanja reševalo že v preteklosti. Kljub temu še vedno 
ostajajo odprti izzivi, ki jih je treba premagati. Primerne ukrepe bi lahko 
predstavljale močne mreže na lokalni/regionalni ravni, skupne kapacitete, 
prenos in izmenjava strokovnega znanja, spretnosti, znanja in praks ter 
naložbe manjšega obsega. 

1.2    Utemeljitev finančne dodelitve
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Skupni znesek v višini 15.023.809 EUR, kar znaša 31,31 % celotnega sofinanciranja iz ESRR, se dodeli 
prednostni osi 1 (PN 1b). Dodelitev finančnih sredstev ustreza predvidenemu obsegu podprtih 
projektov, usmerjenih v izboljšanje sodelovanja, mreženja in izmenjave povezav med institucijami 
(R & I), podjetji (MSP) in platformami, z namenom povišanja investicij v R & R ter razvoj in napredek 
na področju inovacij ter aktivnosti na področju internacionalizacije. Kljub zelo visoki gospodarski 
odvisnosti od takšnih aktivnosti je tej prednostni nalogi bil dodeljen nižji znesek sredstev zaradi 
precejšnjih možnosti sofinanciranja iz zasebnih virov (npr. vključitev MSP). Podatki prikazujejo, da je 
bilo na področju R & R v programskem obdobju 2007–2013 izvedenih 15 projektov . Število projektov 
sodelovanja, v katere so bila vključena MSP, je znašalo celo 39. To predstavlja dobro podlago za 
nadaljnje sodelovanje na tem področju. Izkušnje kažejo veliko zanimanje regionalnih deležnikov na 
področju R & R ter za razvoj MSP. Na podlagi teh izkušenj je skupaj z nenehno izraženim nadaljnjim 
zanimanjem tudi v programskem obdobju 2014–2020 mogoče pričakovati veliko število projektov v 
okviru te prednostne naloge. 

Skupni znesek v višini 17.564.263 EUR, kar znaša 36,60 % celotnega sofinanciranja iz ESRR, se dodeli 
prednostni osi 2 (PN 6c in 6f). Tej prednostni osi je dodeljen najvišji finančni prispevek zaradi treh 
razlogov. Prvi razlog je ta, da vključuje dve prednostni naložbi: ena se osredotoča na bogate okoljske 
in kulturne dobrine ter njihovo rabo za namen trajnostnega razvoja destinacij in druga na učinkovito 
rabo virov v programskem območju z vidika upravljanja voda. Zaradi širše vsebine bo predvidoma 
podprto večje število projektov. Drugi razlog je, da je za programsko območje značilna velika 
osredotočenost na okolje. V programskem obdobju 2007–2013 je bilo izvedenih 12 projektov na 
področju okolja, 13 na področju upravljanja naravnih virov in 14 na področju kulture. Poleg tega je na 
javnih posvetovalnih dogodkih (delavnicah) bilo izraženo veliko zanimanje in podane številne ideje o 
potencialnih projektih. Visoko dodelitev sredstev pa gre pripisati dejstvu, da so predvidene tudi bolj 
stroškovno intenzivne naložbe v infrastrukturo. 

Skupni znesek v višini 12.400.283 EUR, kar znaša 25,84 % celotnega sofinanciranja iz ESRR, se dodeli 
prednostni osi 3 (TC 11). Za to so dodeljena najnižja finančna sredstva zaradi dveh razlogov. Prvič, 
vključuje samo eno prednostno naložbo in drugič, naložbe v tej  prednostni nalogi so dovoljene samo, 
če očitno doprinesejo k dodani vrednosti programa. Takšne naložbe so pomembne tudi za ustvarjanje 
vidnega vpliva programa med državljani in tako prispevajo k splošni prepoznavnosti programa. Ob 
tem naložbe odražajo glavni cilj prednostne osi pri spodbujanju sodelovanja med državljani in javnimi 
in/ali zasebnimi institucijami za namene soočanja s skupnimi »ozkimi grli«, ugotovljenimi s skupnim 
pristopom. 

Dodelitev finančnih sredstev temelji na izkušnjah iz programskega obdobja 2007–2013 in 
informacijah prejetih na javnih posvetovalnih dogodkih (delavnicah). V glavnem temelji na 
regionalnih analizah ter analizah prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT) z značilnostmi, 
izzivi in potrebami, opredeljenimi v 1. poglavju PS Interreg SI-AT. Vse to kaže na potrebo po 
vzpostavitvi vzajemnega razumevanja izzivov in njihovega reševanja tako na programski kot na 
projektni ravni ter izgradnji zmogljivosti, z namenom zagotavljanja dobrih in dolgoročnih partnerstev, 
ki privedejo do uspešnih rezultatov. 

Preostanek skupnega sofinanciranja iz ESRR, kar znaša 3.000.000 EUR, bo dodeljen prednostni osi za 
tehnično pomoč. 
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2. POGLAVJE  

OPIS PREDNOSTNIH OSI 

2.A Opis prednostnih osi, razen tehnične pomoči  

Poleg prednostne osi za tehnično pomoč so bile izbrane še tri prednostne osi: 

• Prednostna os 1: Krepitev čezmejne  konkurenčnosti, raziskav in inovacij   

• Prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov  

• Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava 

Poleg tega so bile določene tudi prednostne naložbe, ki so skladne z ustreznim tematskim ciljem. 

Prednostna os 1 vključuje eno PN 1 (b), ki ustreza tematskemu cilju 1 (raziskave, razvoj in inovacije). 

Prednostna os 2 vključuje dve PN, 6 (c) in 6 (f), ki ustrezata tematskemu cilju 6 (varstvo okolja in 

spodbujanje učinkovite rabe virov). Prednostna os 3 vključuje eno PN, 11 (b), ki ustreza tematskemu 

cilju 11 (institucionalna zmogljivost in javna uprava). 

 

2.A.1/1 Prednostna os 1: Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij  

  

Identifikator prednostne osi A.1 

Naslov prednostne osi Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij  

 

2.A.2/1  Utemeljitev vzpostavitve prednostne osi, ki zajema več kot en tematski cilj 
Navedba smiselno ni potrebna .  

 

2.A.3/1  Sklad in osnova za izračun podpore Unije 

Sklad ESRR 

Osnova za izračun  

(Skupni upravičeni izdatki ali 
upravičeni javni izdatki) 

Skupni upravičeni stroški 

 

2.A.4/1.1b  Prednostna naložba 1(b): Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter 

vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, R & R centri ter visokošolskim 

izobraževanjem 

Prednostna naložba 1 (b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter 
vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, R & R centri ter 

visokošolskim izobraževanjem 

 

2.A.5/1.1b  Specifični cilji, ki ustrezajo prednostni naložbi, in pričakovani rezultati 
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Specifični cilj 1 

Identifikator A.1.1 

Specifični cilj Krepitev R & I na tehnoloških in gospodarskih področjih s čezmejnim 
sodelovanjem med relevantnimi deležniki 

Rezultati, ki naj bi jih države 
članice dosegle s podporo 

Unije 

Geografski prostor na splošno odraža dobro razvitost raziskovalnih institucij, toda 
te so razporejene neenakomerno. Posledično so na področju R & I v smislu 
regionalnih zmogljivosti vidne velike regionalne razlike. Največji delež 
infrastruktur za R & R (npr. univerz in inštitutov za uporabne raziskave) je strnjen 
v regionalnih središčih, kot sta Gradec in Ljubljana, ter v veliko manjši meri v 
Mariboru. To velja tako za medregionalno raven kot raven v regiji. Čeprav je 
infrastruktura za R & I strnjena v teh dveh mestih, so v preteklosti bile uspešno 
vzpostavljene kompetence in infrastrukture za R & I v celotnem programskem 
območju. To odraža dobro razvitost ne samo univerz in/ali univerz uporabnih 
znanosti, temveč tudi dobro razvitost raziskovalnih in tehnoloških organizacij ter 
tehnoloških in znanstvenih parkov. Infrastruktura za R & R je prav tako oblikovala 
vozlišča sodelovanja znotraj Okvirnega programa EU za raziskave in tehnologijo 
(6. OP). Nedavne analize kažejo, da projektni partnerji iz Gradca in Ljubljane 
predstavljajo največji delež sodelujočih v programskem območju. Tam je tudi več 
industrijskih grozdov z različnimi pobudami za grozde in mreženje v močnih 
gospodarskih sektorjih (avtomobilski, lesni, sektor predelovalcev različnih 
materialov, elektronski itd.). Zato so bili v preteklosti razviti inovacijski sistemi. 

Ne glede na vse, je programsko območje še vedno zaznamovano z razdrobljeno 
zmogljivostjo R & I, ki s težavo dosegajo kritično maso. To težavo bi zato lahko 
pomagal rešiti PS  ; in sicer s krepitvijo (že obstoječih) aktivnosti, za izboljšanje 
povezanosti med raziskovalnimi agencijami, in z razvijanjem strokovnih znanj 
čezmejnih raziskovalnih institucij ter javne uprave (akterji politik, odgovorni za 
usklajevanje strateških agend in specializacij), da bi se odzvali na napredni in 
rastoči trend na področju razvoja R & I. 

Cilj bi moral biti doseči kritično maso s sodelovanjem med institucijami, saj bo 
tudi to imelo pozitiven učinek na podjetja v programskem območju. 
Spodbujanje usklajevanja za izmenjavo (predvsem v raziskovalnih institucijah) 
bi moralo zagotoviti krepitev mreženja, aktiven prenos tehnologije in znanja ter 
odpraviti pomanjkanje dostopnosti do R & R v obrobnih in čezmejnih regijah. 

Analiza je razkrila, da obstaja močna medregionalna baza znanja na področju 
strojništva in tehnoloških postopkov, materialov (tj. polimeri), oblikovanja, hrane, 
proizvodnje, lesnopredelovalne industrije itd. Podpora razvoju institucionalnega 
sodelovanja med infrastrukturami za R & R bi zato morala biti povezana z 
obstoječimi tehnološkimi in gospodarskimi področji, da bi pospešili raziskovalne 
aktivnosti in razvili strokovno znanje ter tako dosegli »učinek prelivanja« v 
industriji. PS bo pomagal razširiti obstoječe zmogljivosti za krepitev aktivnosti R & 
I tudi v obrobnih in čezmejnih regijah ter za izkoriščanje in razvoj čezmejnih 
sinergij. To bo prispevalo k strukturnemu izboljšanju raziskovalnih institucij in 
prepoznavnosti programskega območja kot raziskovalnega prostora znotraj 
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Evrope. 

Specifični cilj 2 

Identifikator A.1.2 

Specifični cilj Širitev baze inovativnih podjetij v programskem območju 

Rezultati, ki naj bi jih države 
članice dosegle s podporo 

Unije 

Specifični cilj 2 bo pomagal podjetjem razširiti lastno bazo R & I na podlagi krepitev 
R & I s sodelovanjem med institucijami, ki so zmožne opravljati raziskave in 
izobraževanje, tehnologijo in infrastrukturo (specifični cilj 1). Podjetjem bo 
omogočeno boljše razumevanje raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih zmogljivosti 
v programskem območju. Podjetjem, ki temeljijo na tehnologiji in znanju, bo 
zagotovljen dostop do infrastruktur in njihovih storitev. 

Izboljšan »inovacijski ekosistem« bo prispeval k širitvi baze inovativnih podjetij v 
programskem območju.53 Z zagotavljanjem specifičnih podpornih storitev bodo 
lahko podjetja, predvsem mala in srednje velika podjetja, izvajala aktivnosti RTI, 
predvsem v regijah, kjer so podjetja manj inovativna in imajo omejen dostop do 
novega tehnološkega znanja. S spodbujanjem sodelovanja bi se lahko izboljšalo 
in/ali razvilo mreženje podjetij, raziskovalnih institucij (sodelovanje znanosti in 
industrije) in platform, z namenom doseganja čezmejnih sinergij, širitve baze 
inovativnih podjetij ter povišanja vlaganj v R & R v programskem območju.  

Cilj PS Interreg Slovenija-Avstrija je povečati teritorialno konkurenčnost, 
osredotočenje na konsolidacijo, modernizacijo in raznolikost lokalnega ter 
regionalnega gospodarstva, da bi tako podprli nove poslovne modele in uvedli 
organizacijske, trženjske ter storitvene inovacije in tehnologije. Cilj bi morala biti 
podpora razvoja in izboljšav izdelkov (z osredotočenostjo na nove in skupne 
izdelke) ter čezmejnih storitev. Večja sinergija bo pomenila prednosti za mala in 
srednje velika podjetja, saj bodo ta s pomočjo spodbujenih učnih procesov, 
omejene migracije kvalificiranih delavcev iz regije in z razširjeno zmožnostjo 
mreženja lahko zmanjšala negotovosti in stroške. MSP ne bodo samo 
opogumljena k razširitvi svojega poslovanja v območju, temveč tudi k doseganju 
pomembne dodatne rasti in uporabi novih tehnologij. Mehki ukrepi, kot so 
programi usposabljanja, osredotočeni na pridobivanje in izboljšanje specializiranih 
kvalifikacij, spretnosti in kompetenc, so ukrepi za izboljšanje zmožnosti MSP za 
sodelovanje. Glavna značilnost tega je razvoj inovacij in zmožnosti postopka ter 
predstavitev faz in strategij rasti. Zato je znotraj tega postopka potrebno 
sodelovanje, kilahko vodi do poglobljenega znanja ter zmožnosti inovacij 
podjetnikov in pozitivnih učinkov pri produktivnosti ter donosnosti podprtih MSP. 
To vključuje tudi ustanovitev inovativnih (v smislu odprtih inovacij) podjetij, kar 
pomeni, da bo program podpiral zagon podjetij. 

Za zagotovitev in dodatno izboljšanje visoke učinkovitosti regije bi morali 

                                                           
53 To je skladno z evropskimi strategijami spodbujanja odprtih inovacij v Evropski uniji v okviru pobude Evropa 2020 (glej tudi 

prispevke Strategije in skupine politik za odprte inovacije (OISPG): http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-innovation-
strategy-and-policy-group.) 
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spodbujati zmožnosti čezmejnega sodelovanja v smislu skupnega območja za R & 
I. Zaradi tega bodo aktivnosti sodelovanja spodbujale bazo za nove izdelke in 
postopke, kar bi lahko vodilo do trajnostne rasti in delovnih mest. 

 

Specifični cilj 3 

Identifikator A.1.3 

Specifični cilj Povečanje stopnje internacionalizacije podjetij, zlasti MSP v programskem 
območju 

Rezultati, ki naj bi jih države 
članice dosegle s podporo 

Unije 

Na podlagi cilja razširitve baze R & I in povečanja teritorialne konkurenčnosti 
(specifični cilj 2) bo specifični cilj 3 posledično tem podjetjem ter predvsem MSP 
pomagal povečati stopnjo internacionalizacije. 

V gospodarstvu čezmejnega območja prevladujejo MSP, ki kažejo znatne težave 
pri doseganju prihodnjih zahtev in konkurenčnosti. Inovacijske zmogljivosti so 
strnjene v maloštevilnih vodilnih podjetjih, ki delujejo na mednarodnih trgih, 
medtem ko večina podjetij (predvsem MSP in zagonska podjetja) na tem področju 
zaostaja. To še posebej velja za podjetja v obmejnih regijah, saj se ta soočajo s 
prikrajšanostjo, ki izhaja iz njihove obrobne lege. Medtem ko so industrijske 
aktivnosti strnjene v večjih in srednje velikih središčih, se v obrobnih območjih 
nahaja večji delež MSP storitvenega sektorja. Slednja bi morala imeti razmeroma 
večjo vlogo pri podpiranju regionalnega razvoja. Konkurenčnost MSP v vse bolj 
mednarodnem okolju omejujejo visoka sezonskost določenih gospodarskih 
aktivnosti, mala podjetja in pomanjkanje visokokakovostnih storitev za specifične 
ciljne skupine. Ta MSP se nahajajo predvsem v sektorju srednje in nizke 
tehnologije, zanje pa je značilna nizka stopnja konkurenčnosti, saj niso naklonjena 
inovacijam. Večinoma služijo lokalnim trgom, zato niso dovolj internacionalizirana. 
To predvsem velja za obrobna območja, kjer je velikost trga zanemarljiva in 
lokacija podjetij otežuje ustrezen dotok strank v širši regiji. 

PS ponuja dodatne ukrepe, osredotočene na rast trga (mreženje, grozdi) in 
internacionalizacijo ter tako ustvarja učinkovito in stabilno poslovno okolje. Ti 
bodo podjetjem omogočili trajnostno rast. Prvi korak je čezmejno sodelovanje, 
pomoč pri krepitvi regionalnih inovacijskih zmogljivosti in prispevek k regionalnim 
strategijam pametne specializacije, izgradnja kritične mase in ukinitev vrednostnih 
verig, preden lahko podjetja začnejo z internacionalizacijo na daljavo. 

PS rešuje te težave s podporo čezmejnega sodelovanja podjetij pri 
internacionalizaciji in izvozu, z izboljšanjem poslovnega okolja in spodbujanjem 
ozaveščenosti podjetij (predvsem MSP) o internacionalizaciji. 
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ID Kazalnik  Merska 
enota 

Začetna 
vrednost 

Začetno 
leto 

Ciljna 
vrednost 

(2023) 

Vir podatkov Pogostost 
poročanja 

1b.1 – 
specifični 
cilj 1 

Intenzivnos
t R & R  

Odstotek 

 

3,1%  2011 3,3 % Statistični urad 
Avstrije (R&D 
survey and Gross 
Domestic Product 
and Regional 
Accounts, Statistični 
urad Slovenije 
(Gross Domestic 
Product 
andRegional 
Accounts and 
Research and 
Development)  

2018, 
2020, 
2023 

1b.2 – 
specifični 
cilj 2 

Podjetja, 
vključena v 
inovacijsko 
sodelovanj
e s 
sodelujoči
mi 
partnerji iz 
Evrope 

Število  860 

 

2012 903 

 

Community 
Innovation Survey 
(CIS 2012)  

2018, 
2020, 
2023 

1b.3 – 
specifični 
cilj 3 

Število 
izvoznih 
podjetij 

Število  17.695 2012 18.220 Statistični urad 
Avstrije 
(Umsatzsteuerstatis
tik), Statistični urad 
Slovenije 
(Statistični urad 
Republike Slovenije 

Oddelek za 
strukturne in 
globalne poslovne 
statistike) 

2018, 
2020, 
2023 

  

 
Tabela 6: Kazalniki rezultatov za program (po specifičnih ciljih) 
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2.A.6/1.1b Ukrepi, ki jim je namenjena podpora v okviru prednostne naložbe 
 

2.A.6.1/1.1b Opis vrste in primerov ukrepov, ki jim je namenjena podpora, in njihovega 
pričakovanega prispevka k specifičnim ciljem, po potrebi vključno z opredelitvijo 
glavnih ciljnih skupin, posebnih ozemelj, na katera se nanašajo, in vrst upravičencev 

 

Vrsta in primeri ukrepov, ki jim je namenjena podpora v okviru prednostne naložbe 

Specifični cilj 1 

 Izboljšanje čezmejne konkurenčnosti in odličnosti v raziskavah in inovacijah (npr. z 
ustvarjanjem skupnih čezmejnih platform za prenos strokovnega znanja in tehnologije kot 
temelja za raziskave in inovacije, projekti s področja uporabne znanosti itd.). 

 Podpora za boljši dostop in rabo raziskovalne infrastrukture za čezmejne raziskovalne 
institucije in relevantne deležnike (npr. institucionalno sodelovanje med raziskovalno-
razvojnimi infrastrukturami). 

 Uporaba potenciala raziskovalcev in njihova mednarodna mobilnost (z namenom 
povečevanja konkurenčnosti čezmejnega območja).  

 Izvajanje projektov za prenos raziskav, inovacij in tehnologije za podporo razvijanju 
kompetenc na skupnih področjih, opredeljenih v Strategiji pametne specializacije v obeh 
državah.54 

 Spodbujanje čezmejnega sodelovanja med raziskovalnimi institucijami in javnimi upravami. 

Specifični cilj 2 

 Krepitev inovacijskih postopkov in naložb v čezmejne grozde in mreže, podjetja in druge 
institucije, ki so vključene v čezmejno sodelovanje, da bi pospešili razvoj novih ali izboljšanih 
izdelkov, storitev in pilotnih naložb. 

 Podpora podjetjem, ki so v fazi preizkušanja inovacij (vključno s postopkom certifikacije). 

 Izboljševanje prenosa razvitih rešitev in dostopnost novega znanja javnosti.  

 Krepitev rasti in razvoja podjetij, predvsem MSP (in njihove ustvarjalnosti ter inovativnosti, 
vlaganj v postopke in razvoj ter razvoj zmožnosti MSP za sodelovanje ), zlasti z zasnovo in 
izvajanjem podpornih programov na skupnih področjih, ki so opredeljena v Strategiji 
pametne specializacije v obeh državah.55 

                                                           
54 Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (2008): Medregionalna politika inovacij. Priložnosti in izzivi v alpsko-jadranski regiji; 
Strategija pametne specializacije Slovenije, julij 2015; Strategija Koroška 2020 
(http://www.klhd.at/fileadmin/user_upload/KLH-Gruppe/Wirtschaftsstrategie_fuer_Kaernten_2013%C2%AD2020.pdf); 
Gospodarska strategija Štajerska 2020; Kampanja za inovacije Gradiščansko 2020. Akcijski načrt za raziskave in inovacije. 
55 Nanaša se na besedilo pod opombo 56. 
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 Krepitev zmožnosti inovacij v podjetjih (nudenje podpornih storitev za inovacije z namenom 
podpore inovacij) ali uporabo novih tehnologij na skupnih področjih.56 57 58  

 Podpora storitvam za inovativne (inovacije v storitvah, ustvarjalnih industrijah, inovacije 
izdelkov itd.) podjetnike/podjetja in potencialne podjetnike pri njihovem zagonu podjetja. 

 Podpora razvoja novih čezmejnih poslovnih modelov in integriranih modelov poslovnih 
postopkov. 

 Spodbujanje in razvoj novih (socialnih) podjetniških modelov (inovativna podjetja z 
zmožnostjo globalne rasti, podjetja v čezmejnih območjih, ki se soočajo z razvojnimi izzivi 
(težavna območja). 

 Podpora čezmejnim malim in srednje velikim podjetjem/mrežam pri razvoju novih ali 
izboljšanih izdelkov in storitev ali pri vstopanju na nova tržišča ter izboljšanju njihovih 
izvoznih zmožnosti. 

 Spodbujanje in podpora prenosa tehnologije in strokovnih znanj (najboljših praks) med 
raziskovalnimi, tehnološkimi in izobraževalnimi institucijami in/ali institucijami iz kulturnega 
sektorja in sektorja ustvarjalnih industrij s podjetji za razvoj, prilagoditev in trženje novih 
tehnologij, izdelkov ali storitev. 

 Podpora izmenjave izkušenj na poslovnem področju in pri razvoju inovacij. 

Specifični cilj 3 

 Podpora za ozaveščanje o internacionalizaciji s spodbujanjem podjetij (malih in srednje 
velikih podjetij) na skupnih področjih, opredeljenih v Strategiji pametne specializacije v obeh 
državah (na področju proizvodnje, informacijsko-komunikacijske tehnologije, turizma, 
aktivnosti v zdravstvu in pri socialnem varstvu), še posebej podjetij z visoko stopnjo rasti in 
podjetij, ki bi ob spodbudah imela možnost rasti v programskem območju. 

 Povečevanje čezmejnega sodelovanja podjetij z namenom izboljšanja njihove 
konkurenčnosti, internacionalizacije in izvoza, npr. s podporo mreženja/grozdov podjetij, 
skupnih naložb, skupnega nastopa na trgu ipd. 

 Izvajanje storitev za zagonska podjetja, ki temeljijo na znanju in imajo visoko zmožnost za 
internacionalizacijo. 

  

                                                           
56 Strojništvo in tehnološki postopki, gradbeništvo, okoljska znanost/inženiring, IT/programski inženiring, računalniško podprte 

simulacije in v nekoliko manjši meri mikroelektronika, mikro/nano analitika, vede o materialih (tj. polimerih), 
znanost/inženiring površin, oblikovanje, proizvodnja hrane, lesnopredelovalna industrija, fizika in kemija, genetika in 
mikrobiologija, medicina in farmakologija. 

57 Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (2008): Medregionalna politika inovacij. Priložnosti in izzivi v alpsko-jadranski regiji. 
58 Strategija pametne specializacije Slovenije, julij 2015.  
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Glavne ciljne skupine, ki jim je namenjena podpora v okviru prednostne naložbe 

 Institucije, pristojne za raziskave in izobraževanje ter tehnologijo in infrastrukturo. 
 Vodilni na področju inovacij. 
 Podjetja na pragu inovativnih aktivnosti. 
 Univerze in druge akademske ter izobraževalne institucije. 
 Institucije za R & R. 
 Ustanovitelji podjetij in mladi podjetniki. 
 Lokalne poslovne skupnosti. 
 Mehanizmi za podporo podjetjem. 
 Tehnološki/podjetniški/univerzitetni parki. 

 

Vrste upravičencev, ki jim je namenjena podpora v okviru prednostne naložbe 

 Zasebne in javne institucije za podporo podjetjem (inkubatorji, tehnološki parki, znanstveni 
parki, kompetenčni centri, središča za podporo podjetjem). 

 Podjetja (vključno z MSP). 
 Grozdi in mreže (vključno z grozdi in mrežami MSP). 
 Turistične institucije, zveze in agencije. 
 Raziskovalne institucije. 
 Univerze in druge institucije za akademsko ali višjo izobrazbo ter tehnološko ali poslovno 

usmerjene srednje šole. 
 Organizacije in institucije za usposabljanje in izobraževanje. 
 Institucije in organizacije, ki zastopajo gospodarske in socialne interese 

zaposlenih/delodajalcev. 
 Nacionalne, lokalne in regionalne (javne) oblasti . 
 Lokalne/regionalne institucije, razvojne organizacije in mreže. 

 

Specifični teritoriji, ki jih zadeva prednostna naložba 

Ni opredeljenih specifičnih interesnih območij. Upravičeno je celotno programsko območje. 

 
2.A.6.2/1.1b Vodilna načela za izbor operacij 

Splošna vodilna načela za izbor operacij v okviru PN so predstavljena v poglavju »5.3.2 Projektni 
cikel/opis postopkov«.  

Specifična vodilna načela za PN 1b 

 Del vseh projektov mora biti povezovanje znanja, kompetenc in tehnologij v prednostnih 
območjih glede na strategijo RIS3 in čezmejni vpliv. 

 Močno se priporoča vključitev MSP in mrež MSP kot projektnih partnerjev. Za dejavnosti v 
okviru specifičnega cilja A.1.3 je obvezna vključitev vsaj enega podjetja kot projektnega 
partnerja. 

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenia-Austria

45



Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Avstrija 

 

46 

 

 Trajnostne ali celo hitro rastoče in/ali internacionalizacijske postopke morajo spremljati 
svetovalni projekti ter projekti mentorstva/usmerjanja. 

 

2.A.6.3/1.1b Načrtovana uporaba finančnih instrumentov 

Uporaba finančnih instrumentov v okviru te PN ni predvidena. 

 
2.A.6.4/1.1b Načrtovana uporaba velikih projektov 

Konkretni projekti niso predvideni. 

 
2.A.6.5/1.1b Kazalniki neposrednega učinka prednostne naložbe 

 

Tabela 7: Skupni in programski kazalniki neposrednega učinka prednostne naložbe 

ID Kazalnik  Merska enota Cilna vrednost 
(2023) 

Vir podatkov Pogostost 
poročanja 

CO01 Število podjetij, ki 
prejemajo podporo 
(skupni kazalnik) 

Podjetja 15 Sistem 
spremljanja  

Letno  

CO02 Število podjetij, ki 
prejemajo nepovratna 
sredstva (skupni kazalnik) 

Podjetja  15 Sistem 
spremljanja  

Letno 

CO04 Število podjetij, ki 
prejemajo nefinančno 
podporo (skupni kazalnik) 

Podjetja   30 Sistem 
spremljanja  

Letno 

CO26 število podjetij, ki 
sodelujejo z raziskovalnimi 
ustanovami (skupni 
kazalnik) 

Podjetja  20 Sistem 
spremljanja  

Letno 

CO29 število podjetij, podprtih, 
da uvedejo izdelke, ki so 
novi v podjetju (skupni 
kazalnik) 

Podjetja  5 Sistem 
spremljanja  

Letno 

1b.1 število skupnih čezmejnih 
projektov na področju 
raziskav in razvoja 

Število   8 Sistem 
spremljanja  

Letno 

1b.3 število skupnih čezmejnih 
projektov 
internacionalizacije, ki 
vključujejo MSP 

Število   7 Sistem 
spremljanja  

Letno 

 
  
2.A.7/1 Okvir uspešnosti prednostne osi 1:  Krepitev čezmejne  konkurenčnost, raziskav in inovacij i 
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Tabela 8: Okvir uspešnosti prednostne osi 1: Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij  

Prednostna 
os 

Vrsta 
kazalni

ka 

 

ID Kazalnik ali 
ključna faza 

izvajanja 

Merska 
enota 

Mejnik za 
2018 

Ciljna 
vrednost 

(2023) 

Vir 
podatkov  

Razlaga pomena 
kazalnika  

PO 1: 
Krepitev 
čezmejne 
konkurenčn
osti, 
raziskav in 
inovacij 

Finančn
i 
kazalni
k  

A.1.1 Plačila: 
certificirana 
in prijavljena 
EK 

število 2.121.008
,40 

17.675.070,
00 

Sistem 
spremljanj
a  

Mejnik finančnega 
kazalnika A.1.1 
temelji na finančnem 
načrtu programa, pri 
čemer upošteva letno 
razdelitev in dodelitev 
po prednostni osi. 
Ciljna vrednost je 
enaka skupnemu 
znesku upravičenih 
izdatkov prednostne 
osi 1. 

Neposr
edni 
učinek  

CO01 Število 
podjetij, ki 
prejemajo 
podporo (CI) 

Podjetja  2 15 Sistem 
spremljanj
a   

Število podjetij, ki v 
kakršni koli obliki 
prejemajo podporo iz 
ESRR 

 
Dodatne opisne informacije o vzpostavitvi okvira uspešnosti 

Program sodelovanja sestavljajo kazalniki neposrednega učinka in finančni kazalniki za vsako 
prednostno os, vključuje pa tudi mejnike za leto 2018 in cilje za leto 2023.  

Kazalniki neposrednega učinka so bili določeni z upoštevanjem narave in velikosti pričakovanih 
operacij vsake PN ter iz izkušenj, pridobljenih v Operativnem programu Slovenija-Avstrija 2007–2013. 
Povezane informacije se zbirajo med rednim spremljanjem izvajanja operacij (periodična poročila o 
napredku) in zato za zbiranje podatkov, povezanih z okvirom uspešnosti, niso naložena nobena 
dodatna administrativna bremena.  

Finančni kazalniki, vključeni v okvir uspešnosti, in sicer potrjena in prijavljena plačila Evropski Komisiji 
za zadevno prednostno os, temeljijo na letnih razčlenitvah, ki jih je določila EK. Razdeljeni so po 
prednostnih oseh z uporabo delitvenega ključa za sklade, opisanega v utemeljitvi dodeljenih 
finančnih sredstev. Finančni kazalnik tako v celoti zajema finančni napredek posamezne prednostne 
osi. Je preverljiv in pregleden, saj je pridobljen z rednim spremljanjem izvajanja operacij. Poročanje o 
tem kazalniku prav tako ne ustvarja nobenega dodatnega administrativnega bremena.  
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2.A.8/1 Kategorije intervencij 
 

Tabela 9: Razsežnost 1: Kategorije intervencije 

Prednostna 
os 

Šifra  Znesek (v EUR) 

 

1 56 - Naložbe  v  infrastrukturo,  zmogljivosti  in  opremo  MSP  v  
neposredni  povezavi  z raziskavami  in  inovacijskimi  
dejavnostmi 

751.192 

57 - Naložbe v infrastrukturo, zmogljivosti in opremo velikih družb v 
neposredni povezavi  raziskavami  in  inovacijskimi  
dejavnostmi 

450.714 

58 - Infrastruktura  za  raziskave  in  inovacije  (javna) 450.714 

59 - Infrastruktura  za  raziskave  in  inovacije  (zasebna,  vključno  z  
znanstvenimi  parki) 

450.714 

60 - Raziskave  in  inovacijske  dejavnosti  v  javnih  raziskovalnih  
središčih  in  kompetenčnih  središčih,  vključno  z  mreženjem 

2.253.571 

61 - Raziskave  in  inovacijske  dejavnosti  v  zasebnih  raziskovalnih  
središčih,  vključno  z mreženjem 

450.714 

62 -Prenos  tehnologije  ter  sodelovanje  med  univerzami  in  
podjetji,  predvsem  v  korist MSP 

3.004.762 

63 - Podpora  grozdom  in  poslovne  mreže,  predvsem  v  korist  
MSP 

2.253.571 

64 -Raziskave in inovacijski procesi v MSP (vključno s sistemom 
bonov ter procesnimi, oblikovalskimi,  storitvenimi  in  
socialnimi  inovacijami) 

1.502.381 

67 - Razvoj  MSP,  podpora  podjetništvu  in  inkubatorjem  
(vključno  s  podporo  „spin  off“ in  „spin  out“  podjetjem) 

3.455.476 

 

Tabela 10: Razsežnost 2 Oblika financiranja 

Prednostna os Šifra Znesek (v EUR) 

1 1 – Nepovratna sredstva 15.023.809 

Tabela 11: Razsežnost 3 Vrsta ozemlja 

Prednostna os Šifra Znesek (v EUR) 

1 1 – Velika mestna območja 
(gosto naseljena, > 50.000 
prebivalcev) 

7.511.904 

 2 – Majhna mestna območja 6.760.714  
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(srednje gosto naseljena, 
> 5.000 prebivalcev) 

 3 – Podeželska območja (redko 
naseljena) 

751.191  

 

Tabela 12: Razsežnost 4 Teritorialni mehanizmi izvajanja 

Prednostna os Šifra Znesek (v EUR) 

1 7  15.023.809 

 

 
2.A.9/1  Povzetek načrtovane uporabe tehnične pomoči, vključno z ukrepi za krepitev 

administrativne usposobljenosti organov, ki sodelujejo pri upravljanju in nadzoru 
programov in upravičencev, kadar so takšni ukrepi potrebni, in po potrebi ukrepi za 
krepitev administrativne usposobljenosti ustreznih partnerjev, ki sodelujejo pri 
izvajanju programov (če je ustrezno) 

Navedba smiselno ni potrebna. 

2.A.1/2               Prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov  
  

Identifikator prednostne osi A.1 

Naslov prednostne osi Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov 

 

2.A.2/2  Utemeljitev vzpostavitve prednostne osi, ki zajema več kot en tematski cilj 
Navedba smiselno ni potrebna.  
 
2.A.3/2  Sklad in osnova za izračun podpore Unije 

Sklad ESRR 

Osnova za izračun (Skupni 
upravičeni izdatki ali upravičeni 

javni izdatki) 

Skupni upravičeni stroški 

 

2.A.4/2.6c  Prednostna naložba 6(c): Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne 
dediščine 

Prednostna naložba 6 (c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine 
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2.A.5/2.6c Specifični cilji, ki ustrezajo prednostni naložbi, in pričakovani rezultati 

 

Specifični cilj Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine 

Rezultati, ki naj bi jih države 
članice dosegle s podporo Unije  

Programsko območje je bogato z opredmeteno in neopredmeteno 

naravno ter kulturno dediščino. Ustrezno ohranjanje in valorizacija 

takih sredstev predstavljata velik potencial za gospodarski in socialni 

razvoj programskega območja, predvsem glede trajnostnega turizma.  

Za programsko območje je značilno povečano število območij 

zaščitene naravne dediščine (npr. aktivno varstvo območij Natura 

2000) in okrepljena prizadevanja za zaščito področij skupne kulturne 

dediščine (npr. zgodovinsko pomembne zgradbe in tradicije, kot so 

jezik, artefakti, navade, glasba in plesi, tradicionalne ročne spretnosti 

itd.). Za razvoj območja kot trajnostne turistične destinacije je 

potrebna uravnotežena usklajenost med povečano stopnjo ohranitve 

in javno dostopnostjo ohranjenih naravnih virov skupaj z ohranitvijo 

kulturne kompleksnosti, ki sta jo ustvarili dve različnih kulturni 

identiteti. Čezmejno sodelovanje je pomembno orodje za doseganje 

takšnega ravnovesja, ki ga je mogoče doseči z vzpostavljanjem 

skupnega razumevanja in celovitih skupnih pristopov valorizacije, ki 

zagotavljajo ohranitev naravne in kulturne dediščine na eni strani in 

spodbujajo trajnostni turizem na drugi. 

Cilj programa sodelovanja INTERREG Slovenija-Avstrija je dolgoročno 

ohranjanje in vzdrževanje naravnih bogastev, trajnostno ohranjanje, 

valorizacija in varovanje naravne (npr. aktivno varstvo območij Natura 

2000) in kulturne dediščine (npr. preprečitev propadanja), saj to 

predstavlja temelje za izboljšano regionalno turistično ponudbo. 

Vzpostavitev programskega območja kot trajnostne in konkurenčne 

destinacije bo doseženo z oblikovanjem novih in/ali izboljšanih 

skupnih turističnih izdelkov in/ali storitev, naložb v infrastrukturo, ki 

seznanja z naravo (učne poti, prikaz razlag, katere živali prebivajo na 

določenem območju itd.), spodbujanjem prizadevanj za razvoj 

zmogljivosti in mreženja med ključnimi deležniki. Dodatna dodana 

vrednost bo ustvarjena s prispevanjem k skupni gospodarski rasti 

(npr. razvoj in predstavitev ustvarjalnega trženja blagovne znamke, 

zaradi česar bodo destinacije privlačnejše za turiste in prav tako za 

ponudnike novih poslovnih modelov ali storitev na tem področju, 

povečanje turističnih obiskov, ustvarjanje novih oblik zaposlovanja) 

ter ozaveščanju med državljani.  

Rezultati, ki bodo doseženi ob pomoči EU, bodo prispevali k 

povečanju števila nočitev v programskem območju. 

 

Identikifator  A.2.1 
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Tabela 13: Kazalniki rezultatov za program (po specifičnih ciljih) 

ID Kazalnik  Merska enota Izhodiščna 
vrednost  

Izhodišč
no leto 

Ciljna 
vrednost 

(2023) 

Vir podatkov Pogostost 
poročanja  

6c Nočitve  število 33.127.302 2013 36.124.869 

 

 

SURS,  

Regional 
Sta s cs 
Steiermark, 
Kärnten, 
Burgenland 

2018, 2020, 

2023   

 

2.A.6/2.6c  Ukrepi, ki jim je namenjena podpora v okviru prednostne naložbe 

 

2.A.6.1/2.6c Opis vrste in primerov ukrepov, ki jim je namenjena podpora, in njihovega 

pričakovanega prispevka k specifičnim ciljem, po potrebi vključno z opredelitvijo 

glavnih ciljnih skupin, posebnih ozemelj, na katera se nanašajo, in vrst upravičencev 
 

Vrsta in primeri ukrepov, ki jim je namenjena podpora v okviru prednostne naložbe 

R















azvoj in prak čno izvajanje potrebnih skupnih strategij in akcijskih načrtov za upravljanje ter 

ak vno ohranjanje naravne dediščine v smislu biotske in geološke raznovrstnos  ter območij 

kulturne dediščine (npr. območij Natura 2000, kulturnih spomenikov itd.).  

Trajnostna uporaba in upravljanje naravne in kulturne dediščine, vključno z ukrepi za varstvo 

narave.  

Ohranjanje, varstvo, obnova, razvoj in valorizacija območij naravne in kulturne dediščine ter 

javne infrastrukture, namenjene obiskovalcem, za uporabo na področju trajnostnega 

turizma. 

Podpora prenosa strokovnega znanja, usposabljanja in krepitve zmogljivos  ter 

ozaveščenos  relevantnih deležnikov glede razvoja ustreznih spretnos .  

Skupni razvoj novih/izboljšanih izdelkov in storitev na področju trajnostnega turizma z 

namenom valorizacije naravne in kulturne dediščine na ustrezen način in/ali z namenom 

povečanja privlačnos  programskega območja (npr. nastanitve, ogledi, prevoz, rekreacijske 

ak vnos , razvoj skupnih standardov kakovos  za turis ne storitve).  

Razvoj in izboljšave dolgoročnega pristopa in ukrepov za varstvo kulturne dediščine s 

pomočjo primerjalnih študij o orodjih in mehanizmih pripravljenos  na tveganja (npr. 

beleženje, spremljanje, ocena tveganja itd.). 

Naložbe za izboljšanje vrst in habitatnih pov v območju Natura 2000, delovanje ekosistemov 

(npr. obnavljanjem ekosistemov in habitatov, nadzor invazivnih tujih vrst), njihova trajnostna 

uporaba in upravljanje. 

Spodbujanje ozaveščenos  z neposredno vključenostjo lokalnih skupnos  (vključno z 

naložbami v infrastrukturo, ki seznanja z naravo). 
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Glavne ciljne skupine, ki jim je namenjena podpora v okviru prednostne naložbe 

 Javne in zasebne institucije ter lastniki in upravitelji, odgovorni za naravno in kulturno 
dediščino. 

 Lokalne in regionalne javne ter državne oblasti. 
 Institucije na področju turizma. 
 Državljani.  

Vrste upravičencev, ki jim je namenjena podpora v okviru prednostne naložbe 

 Lokalni, regionalni in nacionalni organi ter organizacije (npr. ministrstva, lokalne 
skupnosti, javni zavodi in službe). 

 Institucije, organizacije, združenja in NVO, ki delujejo na področju varstva in ohranjanja 
narave, okolja, prostorskega načrtovanja, javnega prevoza, kulture in turizma. 

Specifični teritoriji, ki jih zadeva prednostna naložba 

Ni opredeljenih specifičnih interesnih območij. Upravičeno je celotno programsko območje. 

 

2.A.6.2/2.6c Vodilna načela za izbor operacij 

Splošna vodilna načela za izbor operacij v okviru PN so predstavljena v poglavju »5.3.2 Projektni 
cikel/opis postopkov«.  

 

Specifična vodilna načela za PN 6c 

Specifična vodilna načela temeljijo na opredeljenih horizontalnih načelih, zapisanih v 8. poglavju. 
Opredeljena vodilna načela naj bi v prvi vrsti služila  kot priporočila pri postopku izbire projektov: 

 Podprta območja naravne in kulturne dediščine morajo biti javno dostopna. 

 Turistične ponudbe morajo vključevati vsaj dve destinaciji, eno iz vsake države članice, in 
morajo biti povezane z valorizacijo naravne/kulturne dediščine.  

 Podprte bodo samo tiste študije, strategije, akcijski načrti in podobni čezmejni mehanizmi ter 
rešitve, ki lahko predložijo dokaz ali realistične predpostavke o njihovi resnični/praktični 
uporabi pri trajnostnem razvoju skupnih območij. 

 

2.A.6.3/2.6c Načrtovana uporaba finančnih instrumentov 

Uporaba finančnih instrumentov v okviru te PN ni predvidena. 

 
2.A.6.4/2.6c Načrtovana uporaba velikih projektov 

Konkretni projekti niso predvideni. 
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2.A.6.5/2.6c Kazalniki neposrednega učinka prednostne naložbe 
 

Tabela 14 Skupni in programski kazalniki neposrednega učinka prednostne naložbe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
59 Izdelek za turiste je mogoče opredeliti kot posamezno storitev in/ali izdelek, ki ga uporablja turist na poti in ob prenočitvi 
zunaj kraja svojega stalnega prebivališča. Komplet takšnih združenih izdelkov je mogoče poimenovati celovit izdelek za 
turiste. Za potrebe programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je mogoče opredelitev določiti v smislu 
trajnostnega turizma in opredeliti kot: »Turizem, ki v celoti upošteva svoje sedanje in prihodnje gospodarske, socialne in 
okoljske vplive, obravnava potrebe obiskovalcev, industrije, okolja in gostiteljskih skupnosti.« Zato bi trajnostni turizem 
moral: 1. Optimalno izkoristiti naravne vire, ki predstavljajo ključni element v razvoju turizma, ohranjati bistvene ekološke 
postopke in pomagati ohranjati naravno dediščino. 2. Spoštovati socialno-kulturno avtentičnost gostiteljskih skupnosti, 
ohranjati njihovo zgrajeno in živo kulturno dediščino ter tradicionalne vrednote in prispevati k medkulturnemu razumevanju 
in strpnosti. 3. Zagotoviti trdne, dolgoročne gospodarske operacije, ki zagotavljajo pravično razdeljene socialno-
gospodarske koristi vsem deležnikom, vključno s stabilnim zaposlovanjem in priložnostmi za ustvarjanje dohodka ter 
socialnimi storitvami za gostiteljske skupnosti, in prispevajo k zmanjševanju revščine. Vir: Doseganje trajnostnejšega turizma 
– Vodnik za oblikovalce politik (Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers), UNEP in UNWTO, 2005, str. 
11–12. Naravna dediščina vključuje biotsko in geološko raznovrstnost. 

ID Kazalnik  Merska enota Ciljna 
vrednost 

(2023) 

Vir podatkov Pogostost 
poročanja 

6c.1 Število na novo 
razvitih in/ali 

izboljšanih skupnih 
čezmejnih izdelkov 

za turiste59  

Število  16 Sistem spremljanja  Letno  

6c.2 Število projektov, ki 
so usmerjeni v 

geološko in biotsko 
raznovrstnost 

Število   3 Sistem spremljanja   Letno 

6c.3 Število storitev, 
povezanih s 
trajnostnim 
turizmom. 

Število   6 Sistem spremljanja  Letno 
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2.A.4/2.6f  Prednostna naložba 6(f): Spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva 

okolja in učinkovito rabo virov na področju odpadkov, voda, varstva tal ali za 

zmanjšanje onesnaženosti zraka 

za zmanjšanje onesnaženosti zraka 

 

2.A.5/2.6f  Specifični cilji, ki ustrezajo prednostni naložbi, in pričakovani rezultati 

Specifični cilj Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov 

Rezultati, ki naj bi jih države 

članice dosegle s podporo Unije 
Za programsko območje so značilne močno povezane površinske vode, 

skladno s tem sta zelo pomembna tudi skupno čezmejno upravljanje z 

vodami in ukrepi za preprečevanje poplavne ogroženosti. V preteklosti je 

bilo, glede na pomembnost teh tem čezmejno sodelovanje pri 

tehvprašanjih  zelo močno. Ne glede na to, pa, ob upoštevanju okoljskih in 

podnebnih učinkov,  nadaljnje sodelovanje zelo pomembno. 

Programsko območje vključuje dva večja čezmejna rečna sistema 

(Mura/Mur, Kučnica/Kutscheniza) ter številne manjše reke in potoke. 

Odnose na področju upravljanja voda urejajo slovenski in avstrijski 

»sporazumi o vodah«, toda še vedno ostaja veliko skupnih izzivov (npr. 

tehnologije in inovativnost glede vzdrževanja ter izboljšanja kakovosti 

površinskih in podzemnih voda ter njihovo upravljanje), s katerimi se je 

treba spopasti. S temi izzivi se lahko spopadamo samo z usklajenimi 

inovativnimi prizadevanji na področju upravljanja voda, tehnologije, 

inovativnosti in obvladovanja nevarnosti poplav skupaj z ustreznimi 

skupnimi pobudami. Čezmejno sodelovanje na področju upravljanja voda 

bo pripomoglo k izboljšanju stanja kakovosti čezmejnih rek, zagotovilo 

nemoten pretok voda in zmanjšalo naravna tveganja na področju naravnih 

nesreč, predvsem ob reki Muri, kjer je čezmejno sodelovanje potrebno, da 

zagotovi pomoč pri izboljšanju usklajevanja ukrepov za varstvo okolja in 

obvladovanje poplavne ogroženosti. Zaradi trenutnih in v prihodnje še bolj 

verjetnih posledic podnebnih sprememb (npr. otoplitev) je treba sprejeti 

potrebne skupne varnostne ukrepe. Temeljni pogoj za čezmejno 

sodelovanje je uporaba inovativnih metod in tehnologij, ki so v določenem 

obsegu že v uporabi, toda kljub temu ostaja potreba po dodatnem 

izboljšanju, diseminaciji in preoblikovanju.  

Želeni rezultati so infrastruktura, skupna študijska in raziskovalna dela 

(modeliranje in spremljanje površinskih voda, napovedi visoke ravni voda) 

ter skupni inovativni ukrepi za izboljšanje stanja kakovosti čezmejnih rek, 

varstvo pred poplavami in oživitev rečnih sistemov, dopolnjenih z 

aktivnostmi spremljanja, ki bodo pokazali stanje in učinke vključenih 

Prednostna naložba 6(f) Spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja 
in učinkovito rabo virov na področju odpadkov, voda, varstva tal ali 

Identifikator A.2.2 
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ukrepov. Strategije in akcijski načrti bodo razširili tudi znanje, na katerem 
temelji sprejemanje odločitev na področju vodne politike, kar bo dodatno 
prispevalo k izboljšanemu upravljanju pitne in odpadne vode ter 
preprečevanju in varstvu pred poplavno ogroženostjo ter splošno krepitev 
čezmejnega sodelovanja na področju upravljanja voda, vključno z ne samo 
javnimi službami, temveč tudi s pomembnimi zasebnimi deležniki. 

V okviru teh aktivnosti so potrebni tudi manjši ukrepi za izgradnjo zaščite 
pred poplavami. To se nanaša na samo trajnostne in naravi prijazne 
ukrepe, ki jih je mogoče izvajati z uporabo inovativnih tehnologij, s katerimi 
bosta povečana učinek in trajnost vseh drugih načrtovanih aktivnosti v tem 
območju (npr. trajnostna ureditev pobočij, pilotne aktivnosti poplavne 
ureditve z uporabo trajnostnih materialov, oživitev nekdanjih naravnih 
rokavov vodotokov za povečanje pretočnosti vodotokov in zmanjšanje 
morebitnih tveganj). Za izboljšanje odpornosti rek bo uporabljena zelena 
infrastruktura. 

Rezultati, ki bodo doseženi ob pomoči EU, bodo prispevali k varni in 
izboljšani trajnostni koristni rabi vodnih virov v programskem območju. 

 

Tabela 15: Kazalniki rezultatov za program (po specifičnih ciljih) 

ID Kazalnik  Merska 
enota 

Izhodiščn
a 

vrednost 

Izhodiščn
o leto 

Cilna 
vrednost

(2023) 

Vir podatkov Pogostost 
poročanja 

6f Dolžina 
čezmejnih rečnih 

teles z 
nezadovoljivim 

stanjem 
kakovosti vode. 

 

Kilometer 

 

22,5  2014 15  Amt der 
Steiermärkischen 
Landesregierung, 
Abteilung 14 
Wasserwirtschaft, 
Ressourcen und 
Nachhaltigkeit 

 

 

2018, 
2020, 

2023 

 

2.A.6/2.6f  Ukrepi, ki jim je namenjena podpora v okviru prednostne naložbe 
 

2.A.6.1/2.6f Opis vrste in primerov ukrepov, ki jim je namenjena podpora, in njihovega 
pričakovanega prispevka k specifičnim ciljem, po potrebi vključno z opredelitvijo 
glavnih ciljnih skupin, posebnih ozemelj, na katera se nanašajo, in vrst upravičencev 
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Vrsta in primeri ukrepov, ki jim je namenjena podpora v okviru prednostne naložbe 

 Razvoj in praktično izvajanje skupnih trajnostnih strategij na področju voda, da bi začrtanja 
dolgoročnih načrtov za izboljšanje stanja kakovosti in zagotovitev prihodnosti vodnih teles v 
programskem območju.  

 Razvoj in praktično izvajanje skupnih študij in raziskovalnih del oblikovanja modelov, 
spremljanja in napovedovanja 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. 

 Praktično izvajanje skupnih aktivnosti spremljanja (kvalitativnih in kvantitativnih) za 
ocenjevanje stanja in vplivov vključenih ukrepov.  

 Priprava in izvajanje gradbenih in negradbenih protipoplavnih ukrepov v skladu z načrtom za 
obvladovanje poplavne ogroženosti. 

Glavne ciljne skupine, ki jim je namenjena podpora v okviru prednostne naložbe 

 Lokalni, regionalni in nacionalni organi ter organizacije (npr. ministrstva, lokalne skupnosti, 
javni zavodi in službe). 

 Bilateralne čezmejne komisije. 

 Institucije in organizacije, ki delujejo na področju upravljanja voda, varstva narave, okolja in 
preprečevanja tveganja ter prostorskega načrtovanja.  

 Raziskovalne institucije. 

Vrste upravičencev, ki jim je namenjena podpora v okviru prednostne naložbe  

 Lokalni, regionalni in nacionalni organi ter organizacije (npr. ministrstva, lokalne 
skupnosti, javni zavodi in službe). 

 Institucije in organizacije, ki delujejo na področju upravljanja voda, varstva narave, okolja 
in preprečevanja tveganja, prostorskega načrtovanja ter druge raziskovalne organizacije.  

 Združenja in NVO, ki delujejo na področju varstva voda in narave, biotske in geološke 
raznovrstnosti ter okolja. 

Specifični teritoriji, ki jih zadeva prednostna naložba 

Ni opredeljenih specifičnih interesnih območij. Upravičeno je celotno programsko območje. 

 
2.A.6.2/2.6f Vodilna načela za izbor operacij 

Splošna vodilna načela za izbor operacij v okviru PN so predstavljena v poglavju »5.3.2 Projektni 
cikel/opis postopkov«.  
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Specifična vodilna načela za PN 6f 

Specifična vodilna načela temeljijo na opredeljenih horizontalnih načelih, zapisanih v 8. poglavju. 
Opredeljena vodilna načela naj bi v prvi vrsti služila kot priporočila pri postopku izbora projektov: 

 Podprte bodo samo tiste skupne trajnostne strategije na področju voda, za katere se lahko 
dokaže njihova dolgoročna koristna raba v smislu izboljšanja kakovosti voda in zagotovitve voda 
v prihodnosti v programskem območju. 

 Podprte bodo samo tiste skupne študije in raziskovalna dela, za katere se lahko dokaže njihova 
praktična koristna raba z vidika uporabnega upravljanja voda. 

 Prednost bodo imeli projekti inovativnega značaja.  

 

2.A.6.3/2.6f Načrtovana uporaba finančnih instrumentov 

Uporaba finančnih instrumentov v okviru te PN ni predvidena. 

 
2.A.6.4/2.6f Načrtovana uporaba velikih projektov 

Konkretni projekti niso predvideni. 

 
2.A.6.5/2.6f Kazalniki neposrednega učinka prednostne naložbe 

 

Tabela 16: Skupni in programski kazalniki neposrednega učinka prednostne naložbe 

ID Kazalnik  Merska enota Ciljna 
vrednost 

(2023) 

Vir podatkov Pogostost 
poročanja 

CO42 Raziskovalne institucije, ki 
sodelujejo pri čezmejnih 
raziskovalnih projektih 

(skupni kazalnik) 

Institucije  4 Sistem 
spremljanja  

 

 

Letno  

6f.1 Število skupno razvitih 
strategij upravljanja voda 

Število  1 Sistem 
spremljanja  

 

Letno 

6f.2 Število skupnih študij ter 
raziskovalnih del oblikovanja 

modelov, spremljanja in 
napovedovanja 

Število  1 Sistem 
spremljanja  

 

 

Letno 

6f.3 Število skupnih čezmejnih 
ukrepov za določanje 

varovanje in nadzor poplav 

Število  1 Sistem 
spremljanja  

 

Letno 
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2.A.7/2 Okvir uspešnosti prednostne osi 3: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov 

Tabela 17: Okvir uspešnosti prednostne osi 3: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov 

Predno
stna os 

Vrsta 
kazal
nika 

 

ID Kazalnik ali 
ključna 

faza 
izvajanja 

Merska 
enota 

Mejnik za 
2018 

Ciljna 
vrednost 

(2023) 

Vir 
podatk

ov  

Razlaga pomena 
kazalnika  

Varstvo 
okolja 
in 
spodbuj
anje 
učinkov
ite rabe 
virov 

Finan
čni 
kazal
nik 

A.
2.
1 

Plačila: 
certificiran
a in 
prijavljena 
EK 

Število  2.686.299,
07 

20.663.839,0
0 

Sistem 
spremlj
anja  

Mejnik finančnega 
kazalnika A.2.1 
temelji na 
finančnem načrtu 
programa, pri čemer 
upošteva letno 
razdelitev in 
dodelitev po 
prednostni osi. 
Ciljna vrednost je 
enaka skupnemu 
znesku upravičenih 
izdatkov prednostne 
osi 2. 

 

 Nepo
sredni 
učine
k 

A.
2.
2 

Število 
skupno 
razvitih 
strategij 
upravljanja 
voda 

Število  0 1 Sistem 
spremlj
anja 

Ta kazalnik bo meril 
število skupno 
razvitih strategij 
upravljanja voda, ki 
bodo privedle do 
varstva in 
spodbujanja 
učinkovite rabe 
virov 

 Ključn
a faza 
izvaja
nja 

A.
2.
3 

Število 
operacij za 
razvoj 
strategij za 
gospodarje
nje z 
vodami 
(odobrene 
operacije) 

Število 1 1 Sistem 
spremlj
anja 

Ta kazalnik bo meril 
vse odobrene 
operacije za razvoj 
strategij za 
gospodarjenje z 
vodami v PO 2, PN 
6f 

 Kazal
nik 
učink
a 

A.
2.
4 

Število na 
novo 
razvitih 
in/ali 
izboljšanih 
skupnih 
čezmejnih 
turističnih 
izdelkov  

Number 0 16 Sistem 
spremlj
anja 

Ta kazalnik bo meril 
število na novo 
razvitih in/ali 
izboljšanih skupnih 
čezmejnih 
turističnih izdelkov, 
ki bodo privedli do 
varstva in 
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spodbujanja 
učinkovite rabe 
virov 

 Ključn
a faza 
izvaja
nja 

A.
2.
5 

Število 
operacij, v 
okviru 
katerih 
bodo  na 
novo 
razviti 
in/ali 
skupno 
izboljšani 
čezmejni 
turistični 
izdelki  

 (odobrene 
operacije) 

Število  2 4  Ta kazalnik bo meril 
vse odobrene 
operacije, v okviru 
katerih bodo na 
novo razviti in/ali 
skupno izboljšani 
čezmejni turistični 
izdelki v okviru PO 
2, PN 6c). 

 

 
 
Dodatne opisne informacije o vzpostavitvi okvira uspešnosti 

Program sodelovanja sestavljajo kazalniki neposrednega učinka in finančni kazalniki za vsako 
prednostno os, vključuje pa tudi mejnike za leto 2018 in cilje za leto 2023.  

Kazalniki neposrednega učinka so bili določeni z upoštevanjem narave in velikosti pričakovanih 
operacij vsake PN ter iz izkušenj, pridobljenih v Operativnem programu Slovenija-Avstrija 2007–2013. 
Povezane informacije se zbirajo med rednim spremljanjem izvajanja operacij (periodična poročila o 
napredku) in zato za zbiranje podatkov, povezanih z okvirom uspešnosti, niso naložena nobena 
dodatna administrativna bremena.  

Finančni kazalniki, vključeni v okvir uspešnosti, in sicer potrjena in prijavljena plačila Evropski Komisiji 
za zadevno prednostno os, temeljijo na letnih razčlenitvah, ki jih je določila EK. Razdeljeni so po 
prednostnih oseh z uporabo delitvenega ključa za sklade, opisanega v utemeljitvi dodeljenih 
finančnih sredstev. Finančni kazalnik tako v celoti zajema finančni napredek posamezne prednostne 
osi. Je preverljiv in pregleden, saj je pridobljen z rednim spremljanjem izvajanja operacij. Poročanje o 
tem kazalniku prav tako ne ustvarja nobenega dodatnega administrativnega bremena.  

 
2.A.8/2  Kategorije intervencij 

Tabela 18: Razsežnost 1: Področje intervencije 

Prednostna os Šifra Znesek (v EUR) 

2 021 -  Gospodarjenje  z  vodnimi  viri  in  varstvo  pitne  vode  
(vključno  z  upravljanjem povodij,  oskrbo  z  vodo,  
posebnimi  ukrepi  za  prilagoditev  podnebnim  
spremembam, daljinskim merjenjem porabe in 
merjenjem porabe potrošnikov, sistemi obračunavanja  

3.468.952  
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in  zmanjševanjem  puščanja) 

085 - Varstvo  in  izboljšanje  biotske  raznovrstnosti,  varstvo  
narave  in  zelena  infrastruktura 

3.117.632 

086 - Varstvo,  obnova  in  trajnostno  izkoriščanje  območij  
Natura  2000 

2.239.432 

088 - Preprečevanje tveganj in  upravljanje nepodnebnih  
naravnih tveganj (tj. potresov) in tveganj  v  povezavi  s  
človekovim  delovanjem  (na  primer  tehnoloških  
nesreč), vključno  s  povečevanjem  osveščenosti,  
civilno  zaščito  ter  sistemi  in  infrastrukturo za  
obvladovanje  nesreč 

1.932.069 

090 - Kolesarske  steze  in  poti  za  pešce 1.888.185 

091 - Razvoj  in  spodbujanje  turističnega  potenciala  naravnih 
območij 

878.213  

092 - Varstvo,  razvoj  in  spodbujanje  javnih  sredstev  na  
področju  turizma 

1.141.677 

093 - Razvoj  in  spodbujanje  javnih  storitev  na  področju  
turizma 

878.213 

094 - Varstvo,  razvoj  in  spodbujanje  javnega  kulturnega  
bogastva  in  dediščine 

  

1.141.677 

095 - Razvoj in spodbujanje javnegaekulturnega bogastva in 
dediščine 

878.213 

 

Tabela 19: Razsežnost 2 Oblika financiranja 

Prednostna os Šifra Znesek (v EUR) 

2 1 – Nepovratna sredstva 17.564.263 

 

Tabela 20: Razsežnost 3 Vrsta ozemlja 

Prednostna os Šifra Znesek (v EUR) 

2 2 – Majhna mestna območja (srednje gosto 
naseljena, > 5.000 prebivalcev) 

6.498.777 

2 3 – Podeželska območja (redko naseljena) 11.065.486 

 

Tabela 21: Razsežnost 4 Teritorialni mehanizmi izvajanja 

Prednostna os Šifra Znesek (v EUR) 

2 7 17.564.263 
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2.A.9/2 Povzetek načrtovane uporabe tehnične pomoči, vključno z ukrepi za krepitev 

administrativne usposobljenosti organov, ki sodelujejo pri upravljanju in nadzoru 

programov in upravičencev, kadar so takšni ukrepi potrebni, in po potrebi ukrepi za 

krepitev administrativne usposobljenosti ustreznih partnerjev, ki sodelujejo pri 

izvajanju programov (če je ustrezno) 

Navedba smiselno ni potrebna. 

2.A.1/3 Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava  

 

Identifikator prednostne osi A.3 

Naslov prednostne osi Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita 

javna uprava 

 

2.A.3/3 Sklad in osnova za izračun podpore Unije 

Sklad ESRR 

Osnova za izračun (Skupni 
upravičeni izdatki ali 

upravičeni javni izdatki) 

Skupni upravičeni stroški 

 

2.A.4/3.11  Prednostna naložba 11(b): Spodbujanje pravnega in administrativnega  
sodelovanja in sodelovanja med državljani in institucijami 

 

Prednostna naložba 11(b) Spodbujanje pravnega in administrativnega sodelovanja  
in sodelovanja med državljani in institucijami 

 

2.A.5/3.11 Specifični cilji, ki ustrezajo prednostni naložbi, in pričakovani rezultati 

 

Specifični cilj 1 

Identifikator A.3.2 

Specifični 

cilj 1 
Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne 

kohezije 

 

Rezultati, ki 

naj bi jih 

države 

članice 

Obe državi se soočata z enakimi izzivi – kako zagotoviti gospodarsko konkurenčnost v 

svetovnem merilu, kako zaščititi naravo, ukrepati ob vse pogostejših naravnih nesrečah 

in tveganjih, ki jih povzroči človek, in kako ustvariti trajnostne življenjske razmere za 

državljane. Bistvo tega specifičnega cilja je skupno soočanje s temi izzivi.  
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dosegle s 
podporo 

Unije 

 

Analiza stanja v programskem območju je pokazala naraščajočo porabo energije, 
povečano pogostost naravnih in drugih nesreč ter ponavljajočo se potrebo po 
obvladovanju tveganj. Te izzive je mogoče najučinkoviteje rešiti s trajnostnimi ukrepi in 
skupnim pristopom. 

Avstrija že poseduje potrebno tehnološko strokovno znanje, spretnosti ter 
prizadevanja na področju energetske učinkovitosti, medtem ko mora na slovenski 
strani vse višja stopnja znanja šele doseči svoje zmožnosti v celoti. Čezmejno 
sodelovanje zagotavlja učinkovitejši prenos znanja, prispeva h krepitvi zmogljivosti, 
mreženju in institucionalni podpori ter s tem k bolj usklajenim inovativnim aktivnostim, 
kar se odraža v ustvarjanju pozitivnih učinkov sinergije. Podpiranje izboljšav na 
področju energetske učinkovitosti je skladno z aktivnostmi ozaveščanja ključnih 
deležnikov in širše publike (npr. brošure, javne prireditve itd.). 

Že v preteklosti so se uspešno spopadali z vprašanjem obvladovanja tveganj (voda, tla, 
zrak), toda skupni čezmejni ukrepi ostajajo zelo pomembni. Čezmejno sodelovanje bo 
pomembno prispevalo k preprečevanju naravnih tveganj z nadaljnjim sodelovanjem na 
področju javnih storitev, krepitev zmogljivosti, širitev mreženja in izmenjave strokovnih 
znanj ter najboljših praks. 

Analiza stanja je pokazala tudi potrebo po večji socialni koheziji na področju zdravstva 
in kvalifikacij. To področje je predstavljalo pomembno prednostno nalogo tudi v 
prejšnjem obdobju sodelovanja. Ker se čezmejna mobilnost bolnikov v zadnjih letih 
povečuje, je pomembno, da se jim zagotovi najboljše zdravstvene storitve v smislu 
ustreznih zdravstvenih delavcev, bolnišnične infrastrukture (npr. razpoložljivost 
bolnišničnih postelj) in zagotavljanja informacij (v tiskani in elektronski obliki). V okviru 
tega je pomemben del tudi spodbujanje preventivnih ukrepov (npr. zdravo življenje in 
prehrambne navade), ki postaja vse pomembnejše. 

Drug izziv predstavlja okrepitev čezmejnega sodelovanja na področju kvalifikacij. 
Razlog, da je tako je v različnih učnih načrtih, izobraževalnih sistemih in pravnih 
podlagah. Zato je treba poudariti sodelovanje in mreženje, ki je privedlo do osnovnih 
izboljšav kakovosti in usklajenosti na področju izobraževanja ter stalnega poklicnega 
usposabljanja na medregionalni ravni. Tukaj bo posebna pozornost posvečena 
brezposelnim osebam, starim od 55 do 64 let. 

Možni rezultati v okviru tega specifičnega cilja so močne mreže na lokalni/regionalni 
ravni, katerih cilj je oblikovanje skupnih zmogljivosti, prenosa in izmenjave strokovnega 
znanja, spretnosti, znanja na področju obvladovanja tveganja, energije, zdravja in 
kvalifikacij itd., pri čemer bo ta glavni cilj podprt z manjšimi naložbami, ki bodo 
ustvarile viden vpliv programa za državljane. Rezultati, ki bodo doseženi s podporo EU 
bodo prispevali k povečani intenzivnosti čezmejnega sodelovanja na področju energije, 
obvladovanja tveganj, zdravstva in kvalifikacij. 
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Specifični cilj 2 

 
  

Identifikator A.3.2 

Specifični 
cilj 2 

 

Izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani znotraj čezmejne regije 
Rezultati, ki 

naj bi jih 
države 
članice 

dosegle s 
podporo 

Unije 

 

Glede na skupna kulturna izhodišča obeh držav  obstaja med občinami velike potencial 
za sodelovanje. Zaradi različnih regionalnih strategij in postopkov v obeh državah 
obstaja potreba po njihovi uskladitvi.  S številnimi skupnimi ukrepi  bi prav tako bilo 
mogoče doseči izboljšanje javne uprave in storitev . PS želi doseči stabilnejšo in bolj 
razširjeno pravno in upravno čezmejno sodelovanje med občinami na obeh straneh 
meje. Uvajanje in okrepitev mrež, izmenjava izkušenj, strokovnega znanja, najboljših 
praks in drugih oblik krepitev zmogljivosti bo pripomoglo k učinkovitejši javni upravi in 
zagotavljanju kakovostnih javnih storitev v programskem območju.  

Možni rezultati v okviru tega specifičnega cilja bodo vključevali močne mreže na 
lokalni/regionalni ravni, skupne strategije, postopke in storitve, izmenjavo strokovnega 
znanja, spretnosti, znanj in praks itd. Ta glavni cilj bo podprt z naložbami malega 
obsega, ki bodo ustvarile viden vpliv programa za državljane. Rezultati, ki bodo 
doseženi s podporo EU bodo prispevali k izboljšanju okolja za sodelovanje med 
občinami in državljani v programskem območju. 
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Tabela 22: Kazalniki rezultatov za program (po specifičnih ciljih) 

ID Kazalnik  Merska 
enota 

Izhodiščna 
vrednost 

Izhodiščn
o leto 

Ciljna 
vrednost 

(2023) 

Vir 
podatko

v  

Pogostost 
poročanja 

11 Stopnja 
trajnostnega 
institucionalnega 
sodelovanja na 
področju energije 
in obvladovanja 
tveganj ali zdravja 
in socialne kohezije 
v programskem 
območju  

Lestvica  3,54 2015 3,89 Anketa  2018,2020, 

2023 

11 Stopnja 
čezmejnega 
sodelovanja med 
občinami in 
državljani v 
programskem 
območju  

Lestvica   2,41 2015 2,65 

 

Anketa  2018, 2020, 
2023 

 

2.A.6/3.11 Ukrepi, ki jim je namenjena podpora v okviru prednostne naložbe 
 

2.A.6.1/3.11 Opis vrste in primerov ukrepov, ki jim je namenjena podpora, in njihovega 
pričakovanega prispevka k specifičnim ciljem, po potrebi vključno z opredelitvijo 
glavnih ciljnih skupin, posebnih ozemelj, na katera se nanašajo, in vrst upravičencev 

 

Vrsta in primeri ukrepov, ki jim je namenjena podpora v okviru prednostne naložbe 

 

Specifični cilj 1 

 Razvoj in uvajanje čezmejnih orodij in storitev (npr. analitičnih orodij, orodij za upravljanje, 
tehničnih orodij, orodij programske opreme itd.) za namen preprečevanja in upravljanja 
tveganj (npr. skupne raziskave za spremljanje itd.).  

 Skupno programiranje, priprava projektov in predstavitvenih ukrepov lokalnih oblasti, 
neprofitnih organizacij, razvojnih in energetskih agencij na področju obnovljive energije in 
energetske učinkovitosti. 

 Aktivno ozaveščanje relevantnih deležnikov in širše javnosti (npr. s pomočjo informativnih 
listov, javnih informativnih dni, brošur itd.).  

 Razvoj in izvajanje programov usposabljanja in shem (z namenom krepitve čezmejnega 
sodelovanja v prihodnosti ter krepitev zmogljivosti in spretnosti, ki so potrebne na 
čezmejnem trgu dela (npr. medkulturna komunikacija ter usposabljanje za pridobitev 
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kvalifikacij, jezikovni tečaji, skupne sheme za podporo prenosa dobrih praks, strokovnega 
znanja, študijski obiski, poklicno usposabljanje)). 

 Krepitev sodelovanja znotraj čezmejnih mrež na lokalni/regionalni ravni in sodelovanje 
institucij, ki zagotavljajo javne storitve, izobraževanje in usposabljanje, kulturna združenja 
ipd. (npr. krepitev zmogljivosti, izmenjava znanja in aktivnosti mreženja). 

 Razvoj in uvajanje čezmejnih orodij in storitev (npr. analitičnih orodij, orodij za upravljanje, 
tehničnih orodij, orodij programske opreme itd.) za namen ukrepanja v izrednih razmerah 
(npr. informacije o številu bolnišničnih postelj, razpoložljivosti reševalnih vozil in zdravniškega 
osebja itd.). 

 Razvoj človeških spretnosti in znanj (vključno z jezikovnimi spretnostmi) bo institucijam 
omogočil nadaljevanje in krepitev čezmejnega sodelovanja. 

 Razvoj novih storitev in izdelkov v zvezi s pomembnimi regionalnimi temami z namenom, da 
bi program približali državljanom in zagotovili njegovo prepoznavnost (npr. usposabljanja, 
svetovanja). 

 Skupni razvoj enotnih ukrepov glede ugotovljenih skupnih težav, kot sta na primer socialna 
vključenost in spodbujanje zaposlovanja za marginalizirane skupine. 

 Skupna izboljšava osnovnih zdravstvenih in socialnih storitev v obmejni regiji s pomočjo 
tehnologij IKT. 

 Boljše usklajevanje na strani povpraševanja in ponudbe trge dela kot na primer sklenitev 
podregionalnih ali mikroregionalnih povezav za zaposlovanje ali zbiranje informacij in 
podatkov o trgu dela. 

 Razvoj in zagotavljanje podatkov o skupnem trgu dela ter smernic za delodajalce in 
potencialne zaposlene v čezmejni regiji (s posebnim poudarkom tudi na starostni skupini od 
55 do 64 leta). 

 Oblikovanje partnerstev z več deležniki »od spodaj navzgor«, z namenom razvoja celovitih 
rešitev zaposlovanja, namenjenih določenemu ozemlju. 

 

Specifični cilj 2 

 Krepitev sodelovanja javnih institucij med regijami, občinami in državljani ter ključnimi 
institucijami, ki so vključene v regionalne razvojne aktivnosti (npr. izmenjava praks, znanj, 
strokovnega znanja, storitev, razvojnih strategij itd.). 

 Izboljšanje sodelovanja med občinami z izboljšanjem usklajenosti, orodij in metod za 
oblikovanje politike temelječe na dejstvih, mehanizmov za sodelovanje javnosti, orodij za 
večjo preglednost in odgovornost itd.  

 Izboljšanje kakovosti storitev z reformami za zmanjševanje administrativnega bremena, 
povezovanje storitev (poudarek npr. na storitvah e-vlada/e-sodstvo itd.). 

 Organiziranje sestankov in seminarjev za izmenjavo izkušenj in informacij, z namenom 
prepoznati skupna razvojna vprašanja, ideje in strukture. 
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Glavne ciljne skupine, ki jim je namenjena podpora v okviru prednostne naložbe 

 Lokalne in regionalne javne ter državne oblasti. 

 Druge vrste javnih in zasebnih organizacij/institucij, zainteresiranih za čezmejno sodelovanje 

(npr. institucije za izobraževanje in usposabljanje, institucije in organizacije na področju 

obvladovanja tveganj, zdravstva, kvalifikacij, trga dela itd.). 

 NVO in združenja socialno izključenih. 

 Državljani. 

 

Vrste upravičencev, ki jim je namenjena podpora v okviru prednostne naložbe  

 Lokalne in regionalne javne ter državne uprave. 

 Druge vrste javnih in zasebnih organizacij/institucij, zainteresiranih za čezmejno sodelovanje 

(npr. institucije za izobraževanje in usposabljanje, institucije in organizacije na področju 

obvladovanja tveganj, zdravja, energije, kvalifikacij, trga dela, NVO in združenja socialno 

izključenih, združenja za otroke itd.). 

Specifični teritoriji, ki jih zadeva prednostna naložba 

Ni opredeljenih specifičnih interesnih območij. Upravičeno je celotno programsko območje. 

 

2.A.6.2/3.11 Vodilna načela za izbor operacij 

Splošna vodilna načela za izbor operacij v okviru PN so predstavljena v poglavju »5.3.2 Projektni 

cikel/opis postopkov«.  

Specifična vodilna načela za TC 11 

Specifična vodilna načela temeljijo na opredeljenih horizontalnih načelih, zapisanih v 8. poglavju. 

Opredeljena vodilna načela naj bi v prvi vrsti služila kot priporočila pri postopku izbire projektov v 

okviru TC 11. 

 Opredeljena je širša uporabnost rezultatov projekta (npr. pilotni in predstavitveni projekti, 
orodja in storitve, programi usposabljanja in sheme itd.) na vsaj enem izmed treh področij 
(energetska učinkovitost in obvladovanje tveganj, zdravje in kvalifikacije ter sodelovanje med 
občinami in državljani).  

 Prednost bodo imeli projekti, ki vključujejo novo sestavljene mreže.  

 Podprti bodo samo tisti ukrepi, ki lahko predložijo dokaze o usklajenosti izvajanja ukrepov ali 
uvedbi/zagotavljanju skupnih standardov.  

 

2.A.6.3/3.11 Načrtovana uporaba finančnih instrumentov 

Uporaba finančnih instrumentov v okviru te PN ni predvidena. 

 

2.A.6.4/3.11 Načrtovana uporaba velikih projektov 
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Konkretni projekti niso predvideni. 

 
2.A.6.5/3.11 Kazalniki neposrednega učinka prednostne naložbe 
 

Tabela 23: Skupni in programski kazalniki neposrednega učinka prednostne naložbe 

 

ID Kazalnik  Merska enota Ciljna 
vrednost 

(2023) 

Vir podatkov Pogostost 
poročanja 

11.1 Število institucij in/ali 
organizacij, ki sodelujejo v 

skupnih čezmejnih 
pobudah 

Število  

 

100 Sistem 
spremljanja  

Letno  

11.2 Število ljudi, ki sodelujejo v 
skupnih shemah in 

programih usposabljanja 

Število  

 

200 Sistem 
spremljanja 

Letno  

11.3 Število skupnih čezmejnih 
pilotnih in predstavitvenih 

projektov 

Število  

 

5 System 
spremljanja  

Letno  

11.4 Prebivalstvo, deležno 
izboljšanih javnih storitev 

Število  

 

200,000 Uradni statistični 
podatki o 
prebivalcih občin 
(Statistical office 
Austria, Statistical 
office Slovenia) 

Letno  

 

2.A.7/3 Okvir uspešnosti prednostne osi 3:  Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita 
javna uprava 

 

Tabela 24: Okvir uspešnosti prednostne osi 1: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita 
javna uprava 

Prednostna 
os 

Vrsta 
kazalni

ka 

 

ID Kazalnik ali 
ključna faza 

izvajanja 

Merska 
enota 

Mejnik za 
2018 

Ciljna 
vrednost 

(2023) 

Vir 
podatko

v  

Razlaga 
pomena 
kazalnika  

Izboljšanje 
institucional
ne 
zmogljivosti 
in 
učinkovita 
javna 

Finančn
i 
kazalni
k 

A.3.
1 

Plačila: 
certificirana in 
prijavljena EK 

Število  1.750.628,
28 

14.588.569,
00 

Sistem 
spremlja
nja 

Mejnik 
finančnega 
kazalnika 
A.3.1 temelji 
na finančnem 
načrtu 
programa, pri 
čemer 
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uprava 

 

upošteva 
letno 
razdelitev in 
dodelitev po 
prednostni 
osi. Ciljna 
vrednost je 
enaka 
skupnemu 
znesku 
upravičenih 
izdatkov 
prednostne 
osi 3 

 Neposr
edni 
učinek  

A.3.
2 

Število 
institucij in/ali 
organizacij, ki 
sodelujejo v 
skupnih 
čezmejnih 
pobudah 

Število 5 100 System 
spremlja
nja  

Ta kazalnik bo 
meril število 
institucij in/ali 
organizacij, 
vključenih v 
čezmejno 
strukturo, ki 
bodo 
prispevale k 
spodbujanju 
pravnega in 
upravnega 
sodelovanja 
ter 
sodelovanja 
med državljani 
in 
institucijami. 

 

Dodatne opisne informacije o vzpostavitvi okvira uspešnosti 

Program sodelovanja sestavljajo kazalniki neposrednega učinka in finančni kazalniki za vsako 
prednostno os, vključuje pa tudi mejnike za leto 2018 in cilje za leto 2023.  

Kazalniki neposrednega učinka so bili določeni z upoštevanjem narave in velikosti pričakovanih 
operacij vsake PN ter iz izkušenj, pridobljenih v Operativnem programu Slovenija-Avstrija 2007–2013. 
Povezane informacije se zbirajo med rednim spremljanjem izvajanja operacij (periodična poročila o 
napredku) in zato za zbiranje podatkov, povezanih z okvirom uspešnosti, niso naložena nobena 
dodatna administrativna bremena.  

Finančni kazalniki, vključeni v okvir uspešnosti, in sicer potrjena in prijavljena plačila Evropski Komisiji 
za zadevno prednostno os, temeljijo na letnih razčlenitvah, ki jih je določila EK. Razdeljeni so po 
prednostnih oseh z uporabo delitvenega ključa za sklade, opisanega v utemeljitvi dodeljenih 
finančnih sredstev. Finančni kazalnik tako v celoti zajema finančni napredek posamezne prednostne 
osi. Je preverljiv in pregleden, saj je pridobljen z rednim spremljanjem izvajanja operacij. Poročanje o 
tem kazalniku prav tako ne ustvarja nobenega dodatnega administrativnega bremena.  
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2.A.8/1 Kategorije intervencij 
 

Tabela 25: Razsežnost 1: Področje intervencije 

Prednostna 
os 

Šifra Znesek (v EUR) 

3 013- Prenova  javne  infrastrukture  za  večjo  energetsko  učinkovitost,  
predstavitveni projekti  in  podporni  ukrepi 

1.488.025 

083 -   Ukrepi  na  področju  kakovosti  zraka 992.000 

087 - Ukrepi  za  prilagoditev  podnebnim  spremembam  ter  
preprečevanje  in  upravljanje podnebnih  tveganj,  na  primer  
erozije,  požarov,  poplav,  neviht  in  suše,  vključno  s 
povečevanjem  osveščenosti,  civilno  zaščito  ter  sistemi  in  
infrastrukturo  za  obvladovanje  nesreč 

2.604.091 

096 Institucionalne zmogljivosti javnih uprav ter javne storitve v povezavi 
z izvajanjem ESRR ali ukrepi v podporo pobudam ESS na področju 
institucionalnih zmogljivosti 

 682.016 

107 -   Aktivno  in  zdravo  staranje  682.016 

108 -  Modernizacija  institucij  trga  dela,  na  primer  javnih  in  zasebnih  
zavodov  za  zaposlovanje,  izboljšanje  ujemanja  s  potrebami  
trga  dela,  na  primer  z  ukrepi  za  spodbujanje  čezmejne  
mobilnosti  delovne  sile  in  programi  mobilnosti,  ter  boljše  
sodelovanje  med  institucijami  in  ustreznimi  zainteresiranimi  
stranmi 

 806.018 

112 - Izboljšanje  dostopa  do  cenovno  ugodnih,  trajnostnih  in  visoko  
kakovostnih  storitev,  vključno  z  zdravstvenimi  in  socialnimi  
storitvami  splošnega  interesa 

1.364.031 

118 - Izboljšanje  relevantnosti  izobraževalnih  sistemov  in  sistemov  
usposabljanja  za  trg dela,  olajšanje  prehoda  iz  izobraževanja  v  
zaposlitev  ter  krepitev  sistemov  poklicnega  izobraževanja  in  
usposabljanja  in  njihove  kakovosti,  tudi  z  mehanizmi  za 
napovedovanje  potreb  po  veščinah,  prilagoditvijo  učnih  
načrtov  ter  vzpostavitvijo in  razvojem  sistemov  za  učenje  na  
delovnem  mestu,  vključno  z  dualnimi  učnimi sistemi  in  
vajeniškimi  programi   

1.364.031 

119 -  Naložbe  v  institucionalne  zmogljivosti  ter  učinkovitost  javnih  
uprav  in  javnih storitev  na  nacionalni,  regionalni  in  lokalni  
ravni  za  reformo,  boljšo  zakonodajo in  dobro  upravljanje   

 806.018 

120 - Gradnja  zmogljivosti  za  vse  zainteresirane  strani  s  področja  
izobraževanja,  vseživljenjskega  učenja,  usposabljanja  in  
zaposlovanja  ter  socialnih  politik,  tudi  prek sektorskih  in  
ozemeljskih  paktov  za  spodbujanje  reform  na  nacionalni,  
regionalni in  lokalni  ravni 

1.612.037 

 

Tabela 26: Razsežnost 2 Oblika financiranja 
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Prednostna os Šifra Znesek (v EUR) 

3 1 – Nepovratna sredstva 12.400.283 

Tabela 27: Razsežnost 3 Vrsta ozemlja 

Prednostna os Šifra Znesek (v EUR) 

3 1 – Velika mestna območja 

(gosto naseljena, > 50.000 

prebivalcev) 

6.200.142 

 2 – Majhna mestna območja 

(srednje gosto naseljena, 

> 5.000 prebivalcev) 

5.580.127  

 3 – Podeželska območja (redko 

naseljena) 

620.014  

 

Tabela 28: Razsežnost 4 Teritorialni mehanizmi izvajanja 

Prednostna os Šifra Znesek (v EUR) 

3 7  12.400.283 

 

2.A.9/3  Povzetek načrtovane uporabe tehnične pomoči, vključno z ukrepi za krepitev 

administrativne usposobljenosti organov, ki sodelujejo pri upravljanju in nadzoru 

programov in upravičencev, kadar so takšni ukrepi potrebni, in po potrebi ukrepi za 

krepitev administrativne usposobljenosti ustreznih partnerjev, ki sodelujejo pri 

izvajanju programov (če je ustrezno) 

Navedba smiselno ni potrebna. 

 

2.B Prednostna os 4: Tehnična pomoč  

 

2.B.1  Prednostna os 4: Tehnična pomoč 

Identifikator prednostne osi B.1 

Naslov prednostne osi Tehnična pomoč 

 

2.B.2  Sklad in osnova za izračun podpore Unije 

Sklad ESRR 
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Osnova za izračun (Skupni 
upravičeni izdatki ali 

upravičeni javni izdatki) 

Skupni upravičeni stroški 

 

2.B.3 Specifični cilji in pričakovani rezultati 

Identifikator B.1.1 

Specifični 
cilj 

Zagotavljanje učinkovitega in nemotenega izvajanja programa sodelovanja 

 

Rezultat, ki 
naj bi ga 
države 
članice 

dosegle s 
podporo 

Unije 

 

Učinkovito izvajanje programa sodelovanja zahteva tehnično upravljanje z namenom 
zagotovitve solventne izvedbe programskih ciljev in s tem dosego želenih rezultatov. 
Cilj dodelitve sredstev za tehnično pomoč je zagotoviti strokovno delovanje vseh 
organov, potrebnih za nemoteno izvajanje programa sodelovanja, npr. organ 
upravljanja (OU)/skupni sekretariat (SS), prvostopenjska kontrola (FLC), organ za 
potrjevanje (OP), revizijski organ (RO)/revizijsko telo, nacionalni organ (NO) v Sloveniji 
in nacionalni organi (NO)/regionalni organi v Avstriji. 

Tehnična pomoč je ključni cilj za zagotovitev uspešnega izvajanja operacij z opaznimi 
neposrednimi učinki in rezultati, ki prispevajo k napredku programskega območja. 
Obseg nalog navedenih organov vključuje najrazličnejše ukrepe, kot so priprava, 
upravljanje, nadzorovanje, evalvacija, obveščanje in sporočanje, mreženje, reševanje 
pritožb, potrjevanja izdatkov, kontrole in revizije, ki jih je po eni strani treba zagotoviti 
zainteresiranim prijaviteljem (npr. upravičencem na poznejši stopnji) in širši javnosti 
ter po drugi strani tudi EK.  

Izvedbe se je treba lotiti strokovno, da se zagotovi podpora izbranim upravičencem v 
vseh fazah vodenja projekta, ki vključuje vzpostavitev, načrtovanje/zasnovo, izvedbo, 
spremljanje in nadziranje, zaključevanje ter poročanje. Zainteresiranim prijaviteljem in 
poznejšim upravičencem je treba zagotoviti potrebne informacije z lahko dostopnim 
in preprostim načinom komuniciranja. Skladno z raznolikostjo prijaviteljev in/ali 
upravičencev ter njihovimi različnimi komunikacijskimi potrebami je treba vzpostaviti 
dobro uravnoteženo kombinacijo sodobnih komunikacijskih tehnologij (npr. spletnih 
storitev) in bolj tradicionalnih pristopov (npr. osebnih srečanj).  

Poleg tega so za obveščanje širše javnosti v programskem območju in zunaj njega 
potrebne aktivnosti informiranja in sporočanja o financiranih in izvedenih projektih, 
vključno s splošnimi in posebnimi informacijami o projektu. Nadaljnja prizadevanja 
vključujejo javne prireditve za širšo javnost, kot so tekmovanja, sestanki, objava 
člankov in drugih publikacij itd. Takšne dejavnosti so kot primeri dobrih praks 
namenjeni ozaveščanju in promoviranju operacij za prebivalce upravičenega območja 
in morebitne posnemovalce v drugih območjih.  

Ob upoštevanju evropske ravni morajo evalvacije, strokovna poročila, statistike in 
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2.B.4 Kazalniki rezultatov 

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za program  (po specifičnih ciljih) 

Ide
ntif
ikat
or 

Kazalnik Merska enota Izhodiščn
a 

vrednost 

Izhodiščn
o leto 

Ciljna 
vrednos

t (za 
leto 202

3) 

Vir 
podatko

v 

Pogostost 
poročanja 

Navedba smiselno ni potrebna. Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta […], 96. 
člen, […].Točka (ii) se ne uporablja za primere, če prispevek Unije za prednostno os ali osi v zvezi s 
tehnično podporo v okviru operativnega programa ne presega 15.000.000 EUR. 

2.B.5  Ukrepi, ki jim je namenjena podpora v okviru prednostne naložbe 
 

2.B.5.1 Opis vrste in primerov ukrepov, ki jim je namenjena podpora, in njihovega 
pričakovanega prispevka k specifičnim ciljem 

 

Vrsta in primeri ukrepov, ki jim je namenjena podpora: 

 Ustrezno osebje v vseh organih vodenja, vključno z organom upravljanja/skupnim 
sekretariatom, prvostopenjsko kontrolo v obeh državah članicah, nacionalnim organom v 
Sloveniji in nacionalnim organom/regionalnim organom v Avstriji. 

 Posredni in neposredni stroški, povezani z organi, kot so pisarniški material in stroški 
vzdrževanja, stroški informacijske tehnologije itd.  

 Operativne potrebe revizijskih organov in organov za potrjevanje. 

 Vzpostavitev učinkovitih in sorazmernih ukrepov proti goljufijam in korupciji v povezavi z 
izvajanjem programa ob upoštevanju ugotovljenih tveganj. 

 Usposabljanja za upravičence in programske strukture. 

 Krepitev zmogljivosti programskih struktur za učinkovito upravljanje programa sodelovanja z 
izmenjavo informacij, predvsem med čezmejnimi programi, ki zajemajo sosednje regije (npr. 
SI/HR, SI/HU, AT/HU, HU/HR) in udeležba na usposabljanjih. 

 Vzpostavitev, izvajanje in vzdrževanje sistema za spremljanje. 

 Informacijske in komunikacijske dejavnosti. 

 Storitve, povezane z operacijami, ki so potrebne za pripravo naslednjega programskega 
obdobja (evalvacija, analize, razvoj kazalnika itd.). 

 
 

študije izvesti organi vodenja programa sodelovanja, te pa bodo služile kot prikaz in 
potrditev doseženih rezultatov ustrezni službi Komisije.  
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2.B.5.2  Kazalniki neposrednega učinka prednostne naložbe 

Tabela 29: Skupni in programski kazalniki neposrednega učinka prednostne naložbe 

ID Kazalnik  Merska enota  Ciljna vrednost 
(2023) 

(neobvezno) 

Vir podatkov 

TP.1 Število uspešno izvedenih in zaključenih 
skupnih čezmejnih projektov 

Število  4 Sistem 
spremljanja  

TP.2 Število skupnih čezmejnih informativnih in 
promocijskih dogodkov 

Število  10 Sistem 
spremljanja  

TP.3 Število zaposlenih (EPDČ), katerih plače so 
sofinancirane iz tehnične pomoči 

Število  10 Sistem 
spremljanja  

TP.4 Ukrepi informiranja, posvetovanja in 
usposabljanja za prijavitelje in upravičence 
glede priprave projekta 

Število  8 Sistem 
spremljanja  

TP.5 

 

Število usposabljanj za upravičence, 
programske strukture 

Število  10 Sistem 
spremljanja  

TH.6 Število obiskovalcev spletne strani programa Število  10.000 Sistem 
spremljanja  

 

2.B.6 Kategorije intervencij 
 
Tabela 30: Razsežnost 1: Področje intervencije 

Prednostna os Šifra Znesek (v EUR) 

4 121 - Priprava,  izvajanje,  
spremljanje  in  pregled 

2.700.000  

122 - Ocena  in  študije 120.000  

123 - Obveščanje  in  komunikacije 180.000  

 

Tabela 31: Razsežnost 2 Oblika financiranja 

Prednostna os Šifra Znesek (v EUR) 

4 1 3.000.000 

 

Tabela 32: Razsežnost 3 Vrsta ozemlja 

Prednostna os Šifra Znesek (v EUR) 

4 7 3.000.000 
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3. POGLAVJE 

FINANČNI NAČRT 

3.1 Finančna sredstva iz ESRR (v EUR) 
 

Sklad  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Skupaj  

ESRR 0  5.855.759  4.963.236  9.018.169  9.198.533  9.382.504  9.570.154  47.988.3
55  

Skupaj  0  5.855.759  4.963.236  9.018.169  9.198.533  9.382.504  9.570.154  47.988.3
55  
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3.2.B Razčlenitev po prednostnih oseh in tematskih ciljih  

 

Prednostna os  Tematski cilj Podpora 
Unije 

Nacionalni 
prispevek  

Skupno 
financiranje (€) 

Prednostna os 1 Tematski cilj 1  15.023.809 2.651.261 17.675.070 

Prednostna os 2 Tematski cilj 6 17.564.263 3.099.576 20.663.839 

Prednostna os 3 Tematski cilj 11 12.400.283 2.188.286 14.588.569 

Prednostna os 4 Tehnična pomoč  3.000.000 1.285.715 4.285.715 

SKUPAJ   47.988.355 9.224.838 57.213.193 

 

Okvirni znesek podpore, ki se uporablja za cilje na področju podnebnih sprememb  

Prednostna os  Okvirni znesek podpore, ki se uporablja za cilje 
na področju podnebnih sprememb (v EUR) 

Delež celotnih sredstev za program 
(%) 

Prednostna os 1 0.00 0,00 

Prednostna os 2 5.418.591,40 11,29  

Prednostna os 3 4.488.916,00 9,35  

Prednostna os 4 0 0,00  

Skupaj  9.907.507,40 20,65 % 

 

 

  

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenia-Austria

76



Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Avstrija 

 

77 

 

4. POGLAVJE  

CELOSTNI PRISTOP K TERITORIALNEMU RAZVOJU 

Cilj je ob upoštevanju posebnosti posameznega dela programskega območja zagotoviti skladen razvoj 
sodelujočih regij in omogočiti vsem državljanom, da kar najbolje izkoristijo dane naravne pogoje ter 
priložnosti.  

V skladu z nacionalnimi partnerskimi sporazumi v Sloveniji in Avstriji program sodelovanja spodbuja 
pametno, trajnostno in vključujočo rast s celostnim pristopom, ki združuje tematske in teritorialne 
razsežnosti pri zasnovi prednostnih osi, kot je povzeto v nadaljevanju.  

Prva prednostna os (TC 1):  

Obravnava regionalne razlike s podporo boljšega sodelovanja akterjev na področju R & I, kar lahko 
dosežejo z izboljšanim mreženjem in izmenjavo, skupno razvitimi rešitvami ter skupnimi 
raziskovalnimi objekti. Glavni namen potrebe po ukrepih je prispevek k razvoju dinamične kritične 
mase zmogljivosti R & I, spodbujanje tehnoloških in netehnoloških inovacij, vzpostavitev in izboljšanje 
dopolnilnega raziskovalnega portfelja ter okrepitev že razvitih struktur za spodbujanje sodelovanja 
med znanostjo in industrijo.  

Pričakovati gre, da bo program sodelovanja podprl mala in srednje velika podjetja pri sodelovanju z 
institucijami za R & R v središčih za R & R ter izboljšal ozaveščenost podjetij o internacionalizaciji in tako 
povečal število novonastalih podjetij ter spodbujal zlasti ustanavljanje zagonskih podjetij. 
Internacionalizacija bi se morala začeti z razvojem čezmejnih mrež med podjetji. To bi lahko pomagalo 
podjetjem v regijah na periferiji pri pridobitvi boljšega dostopa do trgov in pri razvoju konkurenčne 
prednosti s pomočjo specializacije.  

Druga prednostna os (TC 6): 

Program sodelovanja bo podpiral skupne strategije in akcijske načrte za upravljanje in aktivno 
ohranjanje naravne ter kulturne dediščine in prenos strokovnega znanja, usposabljanja, krepitev 
zmogljivosti in ozaveščenosti relevantnih deležnikov v zvezi z razvojem ustreznih spretnosti in 
ostalega. Obstaja dolga skupna čezmejna zgodovina. Čezmejna prizadevanja za usklajenost bi morala 
biti podprta zato, da bi lahko izkoristili potencial oprijemljive in neoprijemljive kulturne in naravne 
dediščine programskega območja z vidika spodbujanja zelenega turizma z namenom izboljšanja 
turistične privlačnosti programskega območja in tako ustvarili programsko območje kot dolgoročno 
zeleno, trajnostno in konkurenčno turistično destinacijo na osnovi valorizacije trajnostne naravne in 
kulturne dediščine. 

Drug izziv predstavljata trajnostno upravljanje in koristna raba vodnih virov. Zaradi obstoječih 
nevarnosti za vodne vire in zaradi številnih odprtih skupnih izzivov bodo z ustreznimi skupnimi 
pobudami podprta usklajena prizadevanja na področju upravljanja voda, tehnologij, inovativnosti in 
obvladovanja poplavne ogroženosti. Za izboljšanje kakovosti voda in zmanjševanje celotnega 
vodnega odtisa so potrebna prizadevanja čezmejnega sodelovanja za razvoj in izvajanje skupnih 
trajnostnih strategij na področju voda ter podpora razvoja in praktično izvajanje skupnih študij ter 
raziskovalnih del oblikovanja modelov, spremljanja in napovedovanja. 
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Tretja prednostna os (TC 11):  

Zaradi majhnosti vključenih regij je upravna pokrajina razdrobljena in ima različne politične ter upravne 

okvire in organizacijske strukture. Za premagovanje teh ovir bi lahko javna uprava, deležniki in 

državljani izboljšali svojo učinkovitost na področju čezmejnih vprašanj s poglabljanjem obstoječih mrež 

in vzpostavljanjem čezmejnega sodelovanja v pomembnih nadaljnjih področjih aktivnosti. Hkrati je v 

okviru te teme mogoče zajeti tudi čezmejne ukrepe za podpiranje konkurenčnosti. 

 

4.1 Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (če je ustrezno) 

Navedba smiselno ni potrebna. 

 

4.2 Celostni ukrepi za trajnostni urbani razvoj (če je ustrezno) 

Navedba smiselno ni potrebna. 

 

4.3 Celostne teritorialne naložbe 

Navedba smiselno ni potrebna. 

 

4.4 Prispevek načrtovanih ukrepov k makroregionalnim strategijam in strategijam za morske 

bazene glede na potrebe programskega območja, kot jih opredelijo zadevne države članice, 

in ob upoštevanju, kjer je to ustrezno, strateško pomembnih projektov, opredeljenih v teh 

strategijah (če je ustrezno)  (kadar države članice in regije sodelujejo v makroregionalnih 

strategijah in strategijah za morske bazene)  
 

PS Interreg V-A SI-AT bo prispeval k ciljem strategij EUSDR, EUSALP in EUSAIR. Izbrani tematski cilji in 

prednostne naložbe programa sodelovanja so skladne predvsem z naslednjimi cilji strategije EUSDR, 

prednostnimi področji in »ukrepi« Strategije EU ter Akcijskega načrta 2010 (SEK 2010 1489): 

A) Povezovanje Podonavske regije 

1. Izboljšanje mobilnosti in multimodalnosti.  

2. Spodbujanje uporabe bolj trajnostne energije (TC 6). 

3. Spodbujanje kulture in turizma ter osebnih stikov (TC 6). 

B) Varovanje okolja Podonavske regije 

4. Obnavljanje in ohranjanje kakovosti voda (TC 6). 

5. Obvladovanje okoljskih tveganj (TC 6). 

6. Ohranjanje biotske raznovrstnosti, pokrajin in kakovosti zraka ter tal (TC 6). 

C) Zagotavljanje blaginje v Podonavski regiji 
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7. Razvoj družbe znanja z raziskavami, izobraževanjem in informacijskimi tehnologijami (TC 
1). 

8. Podpiranje konkurenčnosti podjetij, vključno z razvojem grozdov (TC 1). 

9. Vlaganje v ljudi in znanja ter spretnosti (TC 11). 

D) Krepitev Podonavske regije 

10. Pospeševanje institucionalne zmogljivosti in sodelovanja (TC 11). 

PS Interreg V-A SI-AT upošteva tudi naslednje cilje strategije EUSALP: 

1. steber. Spodbujanje trajnostne rasti in inovacij na območju Alp: od teorije do prakse; od 
raziskovalnih ustanov do podjetij. 

2. steber. Glavni cilj je: »Povezljivost v korist vseh: iskanje rešitev za usklajeni prostorski razvoj, 
temelječ na okolju prijaznih vzorcih mobilnosti, prometnih sistemih, komunikacijskih storitvah in 
ustrezni infrastrukturi«. Ker se PS Interreg V-A SI-AT v svojih ciljih ne osredotoča na prometni sistem, 
Alpska strategija zato ni opredeljena kot v celoti zajeta v programu. 

3. steber. Zagotavljanje trajnostnega razvoja v Alpski regiji: ohranjanje alpske dediščine in 
spodbujanje trajnostne rabe naravnih in kulturnih virov.60 

Ob tem je PS usklajen tudi s strategijo EUSAIR, predvsem glede ciljev, ki se nanašajo na spodbujanje 
gospodarske in socialne blaginje ter rasti v regiji z izboljšanjem njene privlačnosti, konkurenčnosti in 
povezljivosti. 

Med izvajanjem si bo program prizadeval za usklajevanje s strategijami EUSDR, EUSALP in EUSAIR na 
naslednje načine:  

 Ureditev upravljanja za stalno vzajemno izmenjavo informacij, usklajevanje in skupno 
načrtovanje na področjih skupnega interesa: med izvajanjem programa bodo nacionalni 
usklajevalni odbori v okviru Avstrijske konference o prostorskem načrtovanju (ÖROK) za 
čezmejne, transnacionalne, medregionalne programe sodelovanja (npr. delovno skupino 
»čezmejno sodelovanje«, nacionalni odbor) zagotovili neprekinjeno in redno 
institucionalizirano izmenjavo informacij med programskimi partnerji glede makroregionalnih 
strategij, in obratno, informacije o aktivnostih programa se bodo poročale uveljavljeni 
nacionalni platformi za usklajevanje strategije EUSDR. Poleg tega bi bila možna vključitev v 
strateški postopek spremljanja STRAT.AT 2020. V Sloveniji usklajuje razvojno načrtovanje 
Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ki je hkrati 
odgovorna za upravljanje priprave in usklajevanja strateških dokumentov z EU.61 

 Razvoj bolj poglobljenih delovnih odnosov med programskimi partnerji EU in deležniki v 
strategijah EUSDR/EUSALP/EUSAIR na transnacionalnih, nacionalnih in regionalnih ravneh 
glede ugotovljenih vprašanj/aktivnosti skupnega interesa v fazi izvajanja.  

                                                           
60 http://www.alpine-region.eu/index.html  
61 Več informacij v 6. poglavju. 
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 Vzpostavitev specifične kategorije strategije EUSDR v sistemu spremljanja. Posledično bodo 
na primeren način določene aktivnosti financiranja in/ali projekti, ki prispevajo k strategiji 
EUSDR. Ta pristop vključuje upoštevanje vidikov strategije EUSDR v poročilih o programu, ki 
opredeljuje, kako PS prispeva k izzivom, ugotovljenim v strategiji EUSDR. 

  

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenia-Austria

80



Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Avstrija 

 

81 

 

5. POGLAVJE  

IZVEDBENE DOLOČBE ZA PROGRAM SODELOVANJA 

5.1 Pristojni organi in telesa  

Tabela 33: Organi programa 

Organ/telo  Naziv organa/telesa, oddelka ali 
enote  

Vodja organa/telesa (položaj ali 
delovno mesto) 

Organ upravljanja Služba Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko 
 
Urad za evropsko teritorialno 
sodelovanje in finančne 
mehanizme 

Oddelek za upravljanje 
čezmejnih programov 

Vodja organa upravljanja 

Organ za potrjevanje  Javni sklad RS za regionalni                                                   
razvoj 

Vodja organa za potrjevanje 

Revizijski organ    Ministrstvo za finance RS,  

   Urad RS za nadzor proračuna 

Vodja revizijskega organa 

Vodja programa kot predstavnik organa upravljanja ostaja v Mariboru v Sloveniji znotraj uradne 

strukture SVRK (Sektor za upravljanje čezmejnih programov). 

Organ, kateremu bodo s strani Komisije nakazana izplačila: 

Organ upravljanja  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko 

 
Organ ali organi, ki izvajajo nadzorne in revizijske naloge 

Tabela 34: Organ ali organi, ki izvajajo kontrolne in revizijske naloge 

Organ/telo  Naziv organa/telesa, oddelka ali 
enote  

Vodja organa/telesa (položaj ali 
delovno mesto) 

Organ ali organi, ki izvajajo 
kontrole  

(prvostopenjska finančna 
kontrola) 

Služba Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko 

Sektor za kontrolo – programi ETS, 
IPA in MFM 

• Vodja Sektorja za kontrolo - 
programi ETS, IPA in MFM 

Regionalmanagement Burgenland 
GmbH, Abteilung Controlling 

Amt der Steiermärkischen 
Landesregierung, 
Abteilung 17 Landes- und 
Regionalentwicklung  

• Vodja oddelka 

 

 

• Vodja oddelka 
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Stabstelle Controlling, Innerer 
Dienst und Haushaltsführung 
 

Amt der Kärntner Landesregierung  
Abt. 1 - Kompetenzzentrum 
Landesamtsdirektion 
Uabt. Wirkungsrechnung- und 
Controlling  

v sodelovanju z 

KWF - Kärntner 
Wirtschaftsförderungsfonds, 
Projektcontrolling 

 

 

 

 

 

• Vodja pododdelka 

 

 

 

 

 

Telo ali telesa odgovorna 
za izvajanje revizijskih 
nalog  

(revizijski organ in 
revizijsko telo) 

Ministrstvo za finance RS, Urad    
RS za nadzor proračuna  

Bundeskanzleramt, Abteilung IV/3 
Finanzkontrolle des EFRE

Direktor Urada RS za nadzor 
proračuna  

 
Direktor oddelka za revizijo  

 

 

5.2 Postopki vzpostavitve skupnega sekretariata  

Po posvetovanju s programskimi partnerji OU, v skladu z 2. odstavkom 23. člena Uredbe o evropskem 

teritorialnem sodelovanju, ustanovi skupni sekretariat za program. V primerjavi z obdobjem 2007–

2013 glede funkcij in nalog skupnega sekretariata ni bistvenih sprememb.  

Zagotovljeno bo nadaljevanje uspešnega dela skupnega sekretariata, kot tudi nemoten prehod, 

institucionalna stabilnost (izogib zamenjav kadra) in prilagoditev funkcijam ter nalogam, ki so 

navedene v uredbah o evropskih strukturnih in investicijskih skladih (skladih ESI) za obdobje 2014–

2020. 

Skupni sekretariat je sestavljen iz 5 redno zaposlenih uslužbencev, vključno z vodjo sekretariata, in 

ostaja v Mariboru v Sloveniji znotraj uradne strukture SVRK (Sektor za upravljanje čezmejnih 

programov). Strukturni in izvedbeni dogovori bodo ohranjeni v okviru organizacije gostiteljice. Skupni 

sekretariat je ustanovljen znotraj istega sektorja kot OU. Jasna ločitev nalog bo zagotovljena v okviru 

opisa delovnih mest. 

Skupni Sekretariat bo glede usklajevanja in izvajanja programa deloval v tesnem sodelovanju z OU, in 

sicer na način, ki po eni strani zagotavlja njuno sodelovanje in po drugi strani njuno neodvisnost od 

nacionalnih struktur.  

Skupni sekretariat bo zagotovil, da so izpolnjene vse operativne izvedbene naloge programa, vključno z 

usklajevanjem razvoja projektov in postopka izbire projektov. 
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5.3 Kratek opis ureditve upravljanja in nadzora  

5.3.1 Programske strukture  

Program sodelovanja je skupni program dveh držav članic, Slovenije in Avstrije. Slovenija je zastopana 

na nacionalni ravni, Avstrija pa na nacionalni in regionalni ravni (zastopajo jo njene regije: Steiermark, 

Kärnten in Burgenland). Skupna struktura izvajanja PS vključuje naslednje organe za izvajanje 

programa: organ upravljanja, organ za potrjevanje in revizijski organ. 

V skladu z Uredbo o skupnih določbah št. 1303/2013 v primerjavi z obdobjem 2007–2013 ni bistvenih 

sprememb glede funkcij organov za izvajanje programa, Odbora za Spremljanje (OzS) in Skupnega 

sekretariata. Osnovne programske strukture in določbe za izvajanje bodo ostale enake, saj bodo tako 

zagotavljale institucionalno stabilnost in nemoten prehod v obdobje 2014–2020. 

 

Skupne strukture za upravljanje programa 

• Odbor za spremljaje: nadzoruje in spremlja  izvajanje programa, izbira operacije.  

• Organ upravljanja: prevzema splošno odgovornost za upravljanje in izvajanja programa do Evropske 

komisije (EK). 

• Organ za potrjevanje (OP): potrjuje izjave o izdatkih in zahtevke za plačila, preden se pošljejo EK. 

• Revizijski organ: organ, ki je funkcijsko neodvisen od OU in OP ter pristojen za preverjanje 

učinkovitega delovanja sistema upravljanja in nadzora. Revizijskemu organu bo pomagala skupina 

revizorjev, ki jo bodo sestavljali predstavniki obeh držav članic, ki sodelujeta v PS. 

• Skupni sekretariat: pomaga OU in OzS pri izvajanju njunih dolžnosti. 

 

Funkcije organov za upravljanje in nadzor opisujejo naslednji členi Uredbe o skupnih določbah 

št. 1303/2013: 

125. člen: organ upravljanja in 23. člen Uredbe o evropskem teritorialnem sodelovanju. 

126. člen: organ za potrjevanje in 24. člen Uredbe o evropskem teritorialnem sodelovanju. 

127. člen: revizijski organ/skupina revizorjev in 25. člen Uredbe o evropskem teritorialnem 

sodelovanju. 

Več podrobnejših določb v zvezi z okoljem notranjega nadzora, obvladovanjem tveganja, aktivnostmi 

upravljanja in nadzora, preprečevanjem tveganja za goljufije ter nadzorovanjem bo vključenih v opis 

funkcij in postopkov za OU in OP v skladu s 124. členom Uredbe o skupnih določbah v dokumentih s 

programskimi smernicami.  

 

Odbor za spremljanje (OzS) 

V roku treh mesecev od datuma, ko država članica prejme obvestilo o odločitvi Komisije o potrditvi 

programa, obe državi članici, ki sodelujeta v programu, v skladu z dogovorom z organom upravljanja 
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ustanovita Odbor za spremljanje. O sestavi OzS se medsebojno sporazumejo programski partnerji, ki 
zastopajo državi članici.  

Funkcije OzS so opisane v 49. členu Uredbe o skupnih določbah. Naloga OzS bo usmerjati program in 
zagotoviti kakovost in učinkovitost izvajanja programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. 
Podrobnosti o delu OzS so določene v poslovniku, ki ga bo OzS sprejel na svojem prvem zasedanju.  

Sestava OzS je dogovorjena v skladu s 5. členom Uredbe o skupnih določbah upoštevajoč določila 
Delegirane uredbe Komisije o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo. Sestava  OzS je 
skrbno določena, in sicer tako, da vključuje nacionalne, regionalne in lokalne institucije, ki sledijo 
dobrim praksam iz obdobja 2007–2013. Druge relevantne organizacije, ki predstavljajo civilno 
družbo, vključno z okoljskimi partnerji in nevladnimi organizacijami, ter organi, zadolženimi za 
spodbujanje socialnega vključevanja in enakosti med spoloma, in institucije za boj proti diskriminaciji, 
ki so ustrezne za čezmejno sodelovanje (npr. nevladne organizacije), lahko prav tako sodelujejo. 

Odboru za spremljanje bo skladno s 48. členom Uredbe o skupnih določbah predsedoval OU. Sestanki 
OzS bodo potekali izmenično v obeh državah članicah. OzS se sestane najmanj enkrat letno in 
pregleda izvajanje programa ter napredek pri doseganju njegovih ciljev. Podrobno preuči vsa 
vprašanja, ki vplivajo na izvajanje programa, in sprejme odločitve o kakršnih koli spremembah 
programa, ki jih predlaga OU ali OzS s svojim predlogom. 

Državi članici si bosta prizadevali za enakost moških in žensk ter za enake možnosti v članstvu OzS.  

Organ upravljanja bo pozval člane OzS, naj podpišejo izjavo, ki potrjuje njihove obveznosti v zvezi z 
zaupnostjo in navzkrižjem interesov. 

 

Organ upravljanja (OU) 

Imenovani OU programa je SVRK v Sloveniji. OU je odgovoren za upravljanje programa sodelovanja v 
skladu z načelom dobrega finančnega upravljanja. OU bo imel neposredno podporo Skupnega 
sekretariata, ki je pristojen za operativno izvajanje celotnega programa. Čeprav je OU na splošno 
odgovoren za program, bodo določene horizontalne naloge (postopki za zaposlovanje članov 
Skupnega sekretariata, pravne storitve itd.), prenesene na posamezne oddelke SVRK.  

Glavne odgovornosti OU so med drugim tudi naslednje: 

 pripravi Opis sistema upravljanja in nadzora; 

 predseduje sestankom OzS; 

 podpisuje pogodbe o sofinanciranju ESRR; 

 odzove se na revizijska priporočila, ki se nanašajo na upravljanje in izvajanje programa;  

 sodeluje v pritožbenem postopku; 

 omogoča izmenjavo informacij na programski ravni med sodelujočimi nacionalnimi in 
regionalnimi organi, organom za potrjevanje, revizijskim organom in Evropsko komisijo; 

 organu za potrjevanje predloži obrazce za povračilo izdatkov; 

 pripravi izjavo o upravljanju;  
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 pripravlja spremembe Programa sodelovanja. 

Natančen opis aktivnosti bo vključen v programske dokumente. 
 

Organ za potrjevanje (OP) 

Imenovani OP programa je Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj. OP bo odgovoren za 
pripravo potrjenih izkazov o izdatkih in zahtevkov za izplačila ter njihovo posredovanje Evropski 
komisiji.  

 

Revizijski organ (RO) 

Skladno s 127. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo RO zagotovil, da se izvedejo revizije o pravilnem 
delovanju sistema upravljanja in nadzora operativnega programa in ustreznega vzorca operacij na 
podlagi zahtevanih izdatkov. Prav tako pripravi poročilo in mnenje o skladnosti sistemov upravljanja 
in nadzora.  

 

Skupina revizorjev 

V skladu s členom 25 (2) Uredbe (EU) št. 1299/2013 bo ustanovljena skupina revizorjev, da bo 
pomagala RO. Skupina revizorjev bo ustanovljena v roku treh mesecev od odobritve programa. Ta 
pripravi svoj poslovnik in ji predseduje RO. RO in revizorji, dodeljeni skupini revizorjev, so neodvisni 
od sistemov upravljanja in nadzora programa.  

 
Skupni sekretariat  

Organ upravljanja ustanovi skupni sekretariat, ki je del SVRK (Sektor za upravljanje čezmejnih 
programov). Ekipa skupnega sekretariata se nahaja v Mariboru in jo vodi vodja Skupnega 
sekretariata, ki je funkcijsko neodvisen od OU in vseh drugih programskih teles. Delitev nalog med 
OU in sekretariatom opredeljujeta njuni glavni vlogi v programu, pri čemer je OU odgovoren za 
strateško upravljanje in izvajanje programa, skupni sekretariat pa OU in OzS operativno pomaga pri 
vsakodnevnem upravljanju programa.  

Naloge Skupnega sekretariata so med drugim tudi naslednje: 

 pomaga OU in OzS pri izvajanju njunih nalog; 
 potencialnim upravičencem zagotavlja informacije potrebne ob prijavi projekta o 

možnostih financiranja v okviru PS; 
 preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti ter ocenjevanje kakovosti 

projektnih prijavnic; 
 nudi podporo upravičencem pri izvajanju operacij;  
 nudi podporo vodilnim partnerjem pri pripravi zahtevkov za plačilo; 
 pripravi in usklajuje letna poročila o izvajanju in jih predloži OU in OzS; 
 nudi podporo pri pripravi sestankov in dogodkov na programski ravni; 
 omogoča, presoja in zagotavlja, da je izbiranje projektov nepristransko in pregledno; 
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 zbira finančne in statistične podatke ter podatke v fizični obliki, ki so potrebni za 
spremljanje programa ter za vmesna in zaključna poročila o izvajanju. 

 zagotavlja izvedbo administrativnega upravljanja (zunanjih) nalog in storitev; 
 zagotavlja ustrezno delovanje in vzdrževanje sistema za spremljanje in obveščanje (eMS); 
 usklajuje in spremlja aktivnosti informiranja in obveščanja na programski ravni, vključno z 

vzdrževanjem spletne strani programa v skladu s komunikacijsko strategijo; 
 sodeluje pri komunikacijskih pobudah EK, INTERACT-a in/ali nacionalnih organizacij;  
 usklajuje evalvacije, opravljene med izvajanjem programa (in po njem). 

Natančen opis aktivnosti bo vključen v programske dokumente. 

Skupni sekretariat sestavljajo dvojezični uslužbenci, ki so seznanjeni s programskim območjem 
sodelujočih držav članic, z namenom zagotavljanja učinkovitega sodelovanja s prijavitelji in 
upravičenci iz celotnega programskega območja. Spodbuja se izmenjava in začasna napotitev 
mednarodnega osebja. Zaposleni v okviru Skupnega sekretariata so zadolženi za finančno in 
programsko spremljanje, izvajanje in spremljanje projektov – vključno z upravljanjem sistema 
elektronske izmenjave podatkov – ter za komunikacijske aktivnosti. Vzpostavitev in delovanje 
Skupnega sekretariata, vključno z njegovimi aktivnostmi, se financira iz finančnega načrta za tehnično 
pomoč obeh držav članic.  
 
Organi prvostopenjske kontrole (organi »FLC«) 

V zvezi z upravičenci in  preverjanjem njihovih izdatkov, obe državi članici določita organe 
prvostopenjske kontrole, kot je to določeno v 74. členu Uredbe o skupnih določbah in členu 23 (4) 
Uredbe o evropskem teritorialnem sodelovanju. 

Za programsko obdobje 2014–2020 bosta za regijo Kärnten imenovana dva organa »FLC«. Njuno delo 
bo usklajeval Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 1 - Kompetenzzentrum 
Landesamtsdirektion, Uabt. Wirkungsrechnung und Controlling. 

 
Bilateralna delovna skupina (BDS) 

Predvidena je ustanovitev BDS, ki bo organu upravljanja pomagala med izvajanjem programa z 
namenom zagotovitve učinkovitega in kakovostnega izvajanja (npr. priprava programskih 
dokumentov, razpisne dokumentacije itd.). BDS sestavljajo vsi programski partnerji: predstavniki 
organa upravljanja, skupni sekretariat, nacionalni organi, regionalni organi in organ za potrjevanje 
ter, kadar je potrebno, tudi revizijski organ in prvostopenjska kontrola.  

 

5.3.2 Projektni cikel/opis postopkov 

Administrativno delo pri postopkih za dodeljevanje pomoči posameznim projektom bo opisano v 
programskih dokumentih , ki bodo dogovorjeni med programskimi partnerji. 
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 Razvoj projektov  

Proaktivna priprava projektov je osnovno načelo PS, saj vodi do projektov z jasno dodano vrednostjo 
v čezmejnem pristopu in k doseganju ukrepov izvajanja, finančnih kazalnikov in kazalnikov 
neposrednih učinkov ali rezultatov, kot so bili zastavljeni v okviru okvira uspešnosti. 

Programske izvajalske strukture bodo zagotovile informacije in podporo potencialnim prijaviteljem 
projektov, ki želijo postati projektni partnerji. V ta namen bodo v programskem območju organizirane 
tematske delavnice in/ali seminarji. 

Predstavniki držav članic pomagajo OU in Skupnemu sekretariatu organizirati podporo za potencialne 
prijavitelje pri iskanju čezmejnih projektnih partnerjev kot tudi nudenjem informacij, z namenom 
pridobitve kakovostnih projektov, ki bodo izpolnili cilje in kazalnike programa sodelovanja.  

 Prijava projekta  

Program bo deloval na osnovi sistema odprtega razpisa. To pomeni, da lahko nosilci projektov 
neprekinjeno vlagajo projektne prijave po odprtju razpisa, ki bo ostal odprt, dokler ne bodo počrpana 
vsa programska sredstva. O vlogah, ki bodo prejete v okviru roka pred naslednjim zasedanjem OzS in 
bodo izpolnjevale vse zahteve, bo odločal OzS. 

Postopek prijave bo v celoti izveden v spletnem sistemu, ki temelji na orodjih za usklajeno izvajanje 
(HIT). Projektne prijavnice bo vodilni partner v elektronski obliki predložil Organu upravljanja ali 
Skupnemu sekretariatu.  

 Ocenjevanje in izbor projektov 

Program bo deloval na osnovi sistema odprtega razpisa. Metodologijo ocenjevanja projektov bo 
opredelil OU in odobril OzS. Organ upravljanja bo predlagal skupne standarde za upravičenost in 
kriterije za izbor, ki jih bo moral odobriti OzS. Splošna odgovornost OU, ki mu pomaga skupni 
sekretariat, je organizacija ocenjevanja projektnih vlog. Pri delih ocenjevanja se sme posvetovati tudi 
z neodvisnimi zunanjimi strokovnjaki. 

Skupni sekretariat bo rezultate ocenjevanja v obliki poročila in prednostnega seznama priporočenih 
projektov predložil v odločitev OzS. To poročilo bo zajemalo vse projektne vloge, ki jih je prejel 
sekretariat, prav tako pa bo vključevalo vsa priporočila za odločitev – ta se bodo dosledno navezovala 
na kriterije za izbor, navedene v programski dokumentaciji. 

Določen bo sklop kriterijev za ocenjevanje administrativne ustreznosti in upravičenosti, da se 
zagotovi usklajenost vseh projektnih vlog s formalnimi zahtevami. Pri tem delu ocenjevanja bo 
poseben poudarek na sledečih točkah: 

 pravočasna predložitev vloge, 

 popolnost predložene projektne razpisne dokumentacije, vključno s podpisanim partnerskim 
sporazumom za projekt, 

 upravičenost projektnih partnerjev, 

 izključitev možnega dvojnega financiranja (na tej stopnji), 
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 dodelitev projekta PS (prednostna os/prednostna naložba in specifični cilj).  

Projektne vloge, ki v celoti izpolnjujejo kriterije administrativne ustreznosti in upravičenosti, bodo 
predložene v ocenjevanje kakovosti. 

Cilj ocenjevanja kakovosti je ocenjevanje pomembnosti in izvedljivosti projekta. To se odraža v dveh 
vrstah meril za ocenjevanje. Strateška merila za ocenjevanje določajo obseg prispevka projekta k 
doseganju ciljev programa. Močan poudarek je na usmerjenosti k rezultatom projekta z zahtevo po 
vidnih neposrednih učinkih in konkretnih rezultatih. Operativna merila za ocenjevanje preučujejo 
sposobnost uresničljivost in izvedljivost predlaganega projekta ter stroškovno učinkovitost glede na 
porabljena sredstva v primerjavi z doseženimi rezultati.  

Program ne bo podpiral projektov, ki se osredotočajo samo na akademsko sodelovanje ali osnovne 
raziskave ali ciljajo zgolj na mreženje in izmenjavo izkušenj in/ali ne kažejo na to, kako se neposredni 
učinki, ki so rezultat »mehkih« aktivnosti (ankete, študije, mreže itd.), spreminjajo v konkretne in 
trajnostne rezultate. 

Vsi projekti, ki prejmejo sredstva, morajo izpolnjevati naslednje zahteve glede kakovosti:  

 čezmejna relevantnost, 

 relevantnost partnerstva, 

 konkretni in merljivi rezultati, 

 trajnostni neposredni učinki in rezultati, 

 skladen pristop, 

 učinkovito upravljanje, 

 dober finančni načrt.  

Načela ocenjevanja v zvezi s trajnostnim razvojem, varstvom okolja in zmanjševanjem vpliva na 
okolje so opisana v 8. poglavju.  

Ker bodo nekateri izbrani upravičenci (zlasti MSP in druga podjetja) in aktivnosti zapadli pod pravila 
državnih pomoči, bo program upošteval pravni okvir za dodeljevanje državne pomoči. Izbor 
projektnih predlogov bo izveden v skladu z 12. členom Uredbe o evropskem teritorialnem 
sodelovanju in v skladu s standardiziranim ocenjevanjem. 

Program bo podpiral projekte, ki so jasno osredotočeni na skupne čezmejne aktivnosti in prikazujejo 
dodano vrednost čezmejnega pristopa v nasprotju z regionalnimi in nacionalnimi pristopi.  

Vsi načrtovani in predloženi projekti bodo morali upoštevati skrb za varstvo okolja in zmanjšati svoj 
vpliv na okolje, tako da bodo: 

 prispevali k zmanjšanju onesnaženosti zraka, povezane s prevozom in mobilnostjo;  

 prispevali k razvoju zelenih infrastruktur in tehnologij; 

 prispevali k povečanju zaposlitvenih možnosti, možnosti za usposabljanje in izobraževanje ter 
zagotavljali podporne storitve v zvezi z varstvom okolja in trajnostnim razvojem; 
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 izvajali zelena javna naročila na metodološki način.  

Projekti morajo slediti pristopom, ki so usmerjeni v neposredne učinke in rezultate, s poudarkom na 
konkretnih, ustreznih in vidnih neposrednih učinkih in rezultatih.  

Program podpira zlasti uresničevanje neposrednih učinkov in rezultatov, ki so trajni, uporabni in 
prispevajo h konkretnim prihodnjim pobudam ali se vključujejo vanje ter kot taki prispevajo k 
trajnemu zmanjševanju obstoječih socialnih in gospodarskih razlik v programskem območju. 

Velik strateški pomen projektnih predlogov bo pogoj za izbor za dodelitev sredstev, kar se bo 
odražalo v metodologiji ocenjevanja s presojanjem rezultatov in/ali določanjem pragov meril za izbor. 

Programska telesa si bodo prizadevala za usklajevanje z drugimi programi in pri tem v največji možni 
meri izkoristila sinergije. 

Ker bodo nekateri izbrani upravičenci (zlasti MSP in druga podjetja) in aktivnosti zapadli pod pravila 
državnih pomoči, bo program upošteval pravni okvir za dodeljevanje državne pomoči. 

Posebna vodilna načela za izbiro operacij so opisana v poglavjih Vodilna načela za izbiro operacij v 
okviru vsake prednostne naložbe.  

 

 Odločitev o projektih, ki bodo financirani iz ESRR  

Odbor za spremljaje uradno odloča o odobritvi projektov in prispevku ESRR. OzS se praviloma sestane 
dvakrat letno; v nujnih primerih se lahko izvede dodaten sestanek Ozs ali pisni postopek glede 
odločitve o projektih. Po prejetju uradne odločitve bo OU obvestil prijavitelja glede odločitve o 
predloženi projektni vlogi.   
  

 Sklepanje pogodb o financiranju iz ESRR 

Na osnovi odločitve OzS bo Skupni sekretariat z uporabo standardne dvojezične predloge, ki jo odobri 
OzS, izdelal osnutek (dvojezične) pogodbe o sofinanciranju iz ESRR. Pogodba o sofinanciranju iz ESRR 
določa podrobnosti v zvezi z odgovornostmi in obveznostmi vseh pogodbenih strank. Naslovljena bo 
na vodilnega partnerja in podpisana s strani zakonitega zastopnika vodilnega partnerja in OU. 
Nacionalni/regionalni organi, pristojni za financiranje, s projektnimi partnerji sklenejo (glede na 
odločitev vsake od držav članic) nacionalne/regionalne pogodbe o sofinanciranju, ki so vezane na 
pogodbo o sofinanciranju iz ESRR (če je relevantno). Ko je nacionalno/regionalno sklepanje pogodb o 
sofinanciranju zaključeno (če je relevantno) nacionalni in regionalni organi o tem obvestijo Skupni 
sekretariat in OU, v koliko je to potrebno. 

Poleg splošnega pravnega okvira bo pogodba o sofinanciranju iz ESRR med drugim določala: predmet 
in trajanje pogodbe, finančno dodelitev sredstev (najvišji znesek financiranja iz ESRR), postopke in 
obveznosti glede poročanja in plačil, obveznosti partnerstva, splošne pogoje za upravičenost 
stroškov, postopke za spremembe projekta, obveznosti glede potrjevanja izdatkov in revidiranja 
operacij, obveznosti in postopke vračil, zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ureditve 
zaključevanja, pravila o spremembah pogodbe in določbe o jamčenju. 
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Na programski ravni bi bilo treba upoštevati tudi preobremenitev sredstev ESRR, da bi lahko 
optimizirali postopek izplačil. 

 Reševanje pritožb 

Pritožbe se razlikujejo glede na predmet pritožbe. 

Pritožbe v zvezi s postopkom izbora 

Vodilni partnerji projektov bodo pisno obveščeni o razlogih, zakaj vloga ni bila upravičena ali ni bila 
odobrena. Vsako pritožbo zoper odločitev, ki jo je izdal OU ali Skupni sekretariat na podlagi odločitve 
OzS v zvezi s postopkom izbora, bo vodilni partner predložil OU. OU bo ob pomoči Skupnega 
sekretariata pregledal pritožbo in pripravil odgovore v zvezi z zadevo pritožbe. Odločitev o tem, ali je 
pritožba upravičena ali bo zavrnjena, sprejme odbor za pritožbe, ki ga sestavljajo predstavniki OU, 
člani Skupnega sekretariata in OzS ter ga bo (če bo potrebno) ustanovil OzS.  

Pritožbe v zvezi z odločitvami OU, Skupnega sekretariata ali OP  

Vse pritožbe v zvezi z odločitvami OU, Skupnega sekretariata ali OP glede izvajanja projekta in s tem 
povezanih postopkov (na podlagi pogodbe o sofinanciranju iz ESRR ali odločitev OzS) bo vodilni 
partner predložil Organu upravljanja, Skupnemu sekretariatu ali Organu za potrjevanje v skladu z 
določbami v pogodbi o sofinanciranju iz ESRR.  

Pritožbe v zvezi s sistemom prvostopenjske kontrole (sistem FLC) 

Vodilni ali projektni partnerji, ki imajo pritožbe v zvezi z prvostopenjsko kontrolo (FLC) vzpostavljeno 
v skladu s členom (23) 4 Uredbe o evropskem teritorialnem sodelovanju, lahko vložijo pritožbo na 
instituciji, ki je odgovorna za finančno kontrolo zadevnega vodilnega ali projektnega partnerja v 
zadevni državi članici, v skladu z relevantno nacionalno zakonodajo.  

Pritožbe v zvezi z drugostopenjsko kontrolo (revizorji) 

Pritožbe v zvezi z drugostopenjsko kontrolo morajo biti vložene pri odgovornem nacionalnem RO v 
vsaki od držav članic v skladu z relevantno nacionalno zakonodajo.  

O pritožbah, prejetih v okviru programa, vključno s predlagano ali že izvedeno vsebino in rešitvami, 
se bo poročalo OzS. 

Nadaljnje informacije o postopku vložitve pritožb bodo določene v ustreznih programskih in 
nacionalnih dokumentih, prijavitelji in upravičenci pa bodo o njih tudi obveščeni. Zgoraj določeni 
pritožbeni postopki ne posegajo v noben mehanizem ali postopek pravnega varstva na nacionalni 
ravni, zlasti v zvezi z neuspešnimi prijavitelji. Kadar so za predmet pritožbe pristojna sodišča, javna 
tožilstva ali druge nacionalne institucije , ima prijavitelj/upravičenec pravico, da se obrne tudi na te 
organe. 

 Poročanje o projektih in povrnitev stroškov upravičencem 

V skladu s 13. členom Uredbe o evropskem teritorialnem sodelovanju bodo projektni partnerji za 
vsak projekt določili vodilnega partnerja (VP). VP bo prevzel splošno odgovornost za izvajanje 
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projekta, vključno z upravljanjem sredstev ESRR in uporabo kakršnih koli sodnih ali upravnih 
postopkov za izterjavo neupravičeno izplačanih zneskov projektnim partnerjem.  

Projektni partnerji morajo predhodno financirati vse izdatke projekta. Izdatke vseh partnerjev mora 
potrditi imenovana prvostopenjska kontrola v skladu s členom 125 (4) Uredbe o skupnih določbah. 
Potrjevanje prvostopenjske kontrole mora biti izvedeno v skladu s programskimi strukturami in s 
sodelovanjem z nacionalnimi/regionalnimi organi. Vodilni partner zbere potrdila vseh projektnih 
partnerjev, ki jih izda prvostopenjska kontrola po preverjanju izdatkov. Ta potrdila bodo vključena v 
poročila o aktivnostih in finančnem napredku, ki jih VP periodično predloži OU/skupnemu 
sekretariatu. V teh dokumentih VP poroča o doseženem napredku pri izvajanju projektov in o 
povezanih potrjenih izdatkih. To bo osnova za zahtevo za povračilo stroškov projekta. 

Na podlagi poročil, ki jih predloži VP, OU/skupnemu sekretariatu nadzira napredek projektov s 
finančnega vidika in z vidika izvedenih aktivnosti. Pri ocenjevanju poročil skupni sekretariat upošteva 
uporabo sredstev ESRR in napredek pri izvajanju projekta, da lahko nadzira ustrezno izvajanje 
projekta v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Preveri se tudi, ali preverjanje izvajajo kontrolorji, 
določeni v pogodbi o sofinanciranju iz ESRR.  

Na podlagi preverjanj poročil, ki jih opravi skupni sekretariat  in v skladu s členom 21 (2) Uredbe o 
evropskem teritorialnem sodelovanju in 132. členom Uredbe o skupnih določbah bo OP opravil 
izplačila vodilnemu partnerju, ta pa je odgovoren za nakazilo prispevka ESRR partnerjem, ki 
sodelujejo v projektu. Prav tako bi bilo mogoče, da OP v imenu VP sredstva neposredno nakaže 
projektnim partnerjem, vendar VP nosi splošno finančno odgovornost. Izbrana možnost mora biti 
omenjena v partnerskem sporazumu in – če je projekt odobren – tudi v pogodbi o sofinanciranju iz 
ESRR. 

V skladu s 132. členom Uredbe o skupnih določbah OU zagotavlja, da vodilni partnerji glede na 
razpoložljivost sredstev ESRR prejmejo izplačila ESRR v celoti in pravočasno v najpozneje 90 dneh od 
datuma zahtevka za izplačilo, ki ga predloži VP. Pri tem ne bo odbitka, zadržanja ali nadaljnjih 
posebnih stroškov, ki bi zmanjšali znesek izplačila. 

 Sistem prvostopenjske kontrole 

V skladu s členom 125 (4) Uredbe o skupnih določbah in členom 23 (4) Uredbe o evropskem 
teritorialnem sodelovanju bo vsaka država članica določila svoje organe prvostopenjske kontrole za 
izvajanje preverjanj v zvezi z upravičenci na svojem ozemlju. Kontrolni sistem je vzpostavljen tako, da 
preverja zagotavljanje sofinanciranih izdelkov in storitev, pravilnost prijavljenih izdatkov za operacije 
in skladnost s pravili Skupnosti, pravili programa in nacionalno zakonodajo. 

V PS sta v zvezi z izvajanjem kontrolnih nalog vzpostavljena dva sistema: decentraliziran sistem v 
Avstriji in centraliziran sistem v Sloveniji. 

Da bi zagotovili usklajenost vseh odgovornih kontrolorjev, bodo standardne predloge, kot sta 
kontrolni list in poročilo o opravljeni kontroli, uporabljene v elektronskem sistemu za spremljanje 
programa (eMS). Poleg tega bo vzpostavljena mreža kontrolorjev za zagotavljanje redne izmenjave 
znanja in dobrih praks.  
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 Spremljanje programa 

Spremljanje tega programa bo zagotavljalo informacije o izvajanju. Vključevalo bo finančna vprašanja 
in dosežene rezultate ob upoštevanju zastavljenih ciljev za različne mejnike v okviru uspešnosti.  

Podatki programa bodo zabeleženi in shranjeni v elektronskem sistemu za spremljanje (eMS) ter se 
bodo skupaj z dodatnimi informacijami o finančnem izvajanju programa uporabljali za pripravo 
osnutkov letnih in zaključnih poročil o izvajanju.  

Podatki o spremljanju bodo organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu, 
skupnemu sekretariatu, nacionalnim in regionalnim organom, Evropski komisiji ter organom 
prvostopenjske kontrole na voljo prek spletnega dostopa. 

 Poročila o izvajanju 

V skladu s 14. členom Uredbe o evropskem teritorialnem sodelovanju bo organ upravljanja EK 
posredoval poročila o izvajanju (letna poročila o izvajanju in zaključno poročilo o izvajanju), in sicer v 
skladu z zahtevami iz 50. člena Uredbe o skupnih določbah in ob upoštevanju rokov, določenih v 
14. členu Uredbe o evropskem teritorialnem sodelovanju.  

Letna poročila o izvajanju bo OU/skupni sekretariat pripravil na podlagi podatkov o spremljanju 
programa in podatkov, ki jih bodo zagotovili upravičenci v svojih poročilih o napredku in zaključnih 
poročilih, druge programske strukture ter nacionalni in regionalni organi. Letna poročila o izvajanju 
programa bodo predložena v odobritev OzS, preden bodo poslana EK.  

 Evalvacija programa 

Neodvisni evalvatorji so opravili predhodno (ex-ante) evalvacijo programa sodelovanja z namenom, 
da se izboljša splošna kakovost programa in optimizira dodelitev finančnih sredstev. 

V skladu s 56. členom in 114. členom Uredbe o skupnih določbah bo OU pripravil evalvacijski načrt, ki 
ga bo odobril OzS, preden bo načrt poslan EK. Evalvacija se bo izvajala z namenom, da se ovrednoti 
uspešnost, učinkovitost in vpliv programa. Vse evalvacije, priporočila in nadaljnje ukrepe bo pregledal 
in odobril OzS. Organ upravljanja bo do 31. decembra 2022 EK predložil poročilo s povzetkom o 
ugotovitvah evalvacij, izvedenih v programskem obdobju, vključno z oceno glavnih neposrednih 
učinkov in rezultatov programa. V skladu s 57. in 114. členom Uredbe o skupnih določbah je 
naknadna (ex-post) evalvacija odgovornost EK skupaj z državama članicama.  

 Sistem spremljanja 

Na strani programa bo elektronski sistem za spremljanje (eMS) v skladu z 72. členom Uredbe o 
skupnih določbah zagotovil podatke in informacije, ki so potrebni za izpolnitev zahtev o upravljanju, 
spremljanju in evalvaciji programa. Kot je določeno v 74. in 112. členu Uredbe o skupnih določbah, 
bo izmenjava podatkov z EK izvedena v elektronski obliki (z uporabo informacijskega sistema SFC 
2014). V skladu s 122. členom Uredbe o skupnih določbah bo program zagotavljal, da bodo lahko 
najpozneje do 31. decembra 2015 vse izmenjave informacij med upravičenci in OU/skupnim 
sekretariatom, OP in RO izvedene z uporabo elektronskega sistema za izmenjavo podatkov (eMS).  

Sistem eMS bo upošteval naslednje vidike: 

 celovitost in zaupnost podatkov; 
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 preverjanje pristnosti pošiljatelja v smislu Direktive 1999/93/ES4; 

 shranjevanje v skladu z določbami o shranjevanju podatkov, ki so določene v 140. členu 
Uredbe o skupnih določbah; 

 varen prenos podatkov; 

 razpoložljivost med delovnim časom in zunaj njega (razen v primeru aktivnosti tehničnega 
vzdrževanja); 

 dostop držav članic in upravičencev bodisi neposredno bodisi prek vmesnika za samodejno 
sinhronizacijo in zbiranje podatkov z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi računalniškimi 
sistemi upravljanja; 

 varstvo zasebnosti osebnih podatkov za posameznike in poslovne zaupnosti pravnih oseb ob 
upoštevanju obdelanih informacij (v skladu z Direktivo 2002/58/ES o obdelavi osebnih 
podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij ter Direktivo 
1995/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov). 

 Informiranje in obveščanje 

V skladu s 115. in 116. členom Uredbe o skupnih določbah bo oblikovana komunikacijska strategija in 
predložena OzS najpozneje v 6 mesecih po odobritvi programa. O vsakršni spremembi 
komunikacijske strategije bo razpravljal in jo odobril OzS.  

V skladu s členom 116 (3) Uredbe o skupnih določbah bo OU vsaj enkrat letno obvestil OzS o 
napredku pri izvajanju komunikacijske strategije in oceni rezultatov ter o načrtovanih aktivnostih 
informiranja in obveščanja, ki jih načrtuje za naslednje leto.  

Cilj komunikacijske strategije je dvojen: obveščati potencialne prijavitelje o možnostih financiranja v 
okviru PS in sporočati dosežke kohezijske politike splošni javnosti z osredotočanjem na rezultate in 
vplive programa ter njegovih projektov. PS bo uporabljal enoten logotip v okviru ETS. Uporabljal se 
bo skupaj z logotipom programa. Komunikacijska strategija se bo izvajala v okviru skupnega 
sekretariata, ki bo odgovoren za aktivnosti informiranja in obveščanja na ravni programskega 
območja. Naloge obveščanja in informiranja na regionalni/nacionalni ravni izvajajo predstavniki držav 
članic (nacionalni/regionalni organi). Sredstva za izvajanje komunikacijske strategije bodo na 
razpolago kot del programskega stroškovnega načrta za tehnično pomoč. 

Delovni jezik programa je angleščina. Vsi programski dokumenti, pomembni za upravičence, bodo 
zagotovljeni tudi v slovenskem in nemškem jeziku. Če pri prevodu v slovenski in nemški jezik pride do 
razlik, velja angleška različica. 

 

5.4 Porazdelitev odgovornosti med sodelujočima državama članicama pri finančnih popravkih, 
ki jih naloži organ upravljanja ali Komisija  

Brez poseganja v odgovornost držav članic za odkrivanje in popravljanje nepravilnosti in za vračilo 
neupravičeno izplačanih zneskov v skladu s členom 122 (2) Uredbe o skupnih določbah bo OU 
zagotovil, da bo VP vrnil kakršen koli znesek, ki bo izplačan kot rezultat nepravilnosti. V skladu s 27. 

5.4         Porazdelitev odgovornosti med sodelujočima državama članicama pri finančnih popravkih, 
ki jih naloži organ upravljanja ali Komisija
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členom Uredbe o skupnih določbah projektni partnerji vodilnemu partnerju povrnejo kakršen koli 
neupravičeno izplačan znesek.  

Če VP ne uspe zagotoviti vračila od projektnega partnerja ali če OU ne uspe zagotoviti vračila od VP, 
bo država članica, na ozemlju katere se zadevni projektni partner nahaja, organu za upravljanje 
povrnila zneske, ki so bili neupravičeno izplačani partnerjem, in sicer v skladu s porazdelitvijo 
odgovornosti med sodelujočima državama članicama, kakor je to določeno spodaj. OU bo EK povrnil 
sredstva takrat, ko mu zneske povrne vodilni partner/projektni partner/država članica. 

Če bo OU nosil kakršne koli pravne stroške zaradi postopkov za povrnitev zneskov – ki so se začeli po 
posvetovanju in v medsebojnem dogovoru z zadevno državo članico – četudi bodo postopki 
neuspešni, mu bo stroške povrnila država članica, v kateri se nahaja vodilni ali projektni partner, ki je 
odgovoren za omenjeni postopek.  

Ker sta državi članici v celoti odgovorni za podporo ESRR, dodeljeno vodilnim ali projektnim 
partnerjem na svojih ozemljih, bosta zagotovili, da bo – pred potrjenimi izdatki – poskrbljeno za 
kakršne koli potrebne finančne popravke, in si bosta prizadevali za vračilo kakršnega koli zneska, ki je 
bil izgubljen zaradi nepravilnosti ali malomarnosti, ki ga je povzročil upravičenec na njunih ozemljih. 
Ko je primerno, sme država članica prav tako zaračunati obresti za zamujena plačila.  

V skladu s členom 122 (2) Uredbe o skupnih določbah bo o nepravilnostih poročala država članica, v 
kateri izdatek plačuje vodilni partner ali projektni partner, ki izvaja projekt. Država članica bo hkrati 
obvestila OU, OP in RO.  

Državi članici bosta v z zvezi s porabo programskih sredstev ESRR nosili naslednje odgovornosti:  

 Vsaka država članica nosi odgovornost za morebitne finančne posledice nepravilnosti, ki jih 
povzročijo vodilni ali projektni partnerji, ki se nahajajo na ozemlju posamezne države. 

 Za sistemsko nepravilnost ali finančni popravek na programski ravni, ki ga ni mogoče povezati 
s posamezno državo članico, bosta skupno odgovornost nosili obe državi članici sorazmerno s 
sredstvi ESRR, prijavljenimi EK za obdobje, ki predstavlja podlago za finančni popravek (če je 
to primerno). 

 Za izdatke za tehnično pomoč, ki jih imata OU in skupni sekratariat, odgovornost v zvezi z 
administrativnimi nepravilnostmi nosita OU in skupni sekretariat.  

 Za izdatke za tehnično pomoč, ki jih ima OP, odgovornost nosi OP.  

 Za izdatke za tehnično pomoč, ki jih ima RO/revizijsko telo, odgovornost nosi RO/revizijsko 
telo. Za izdatke za tehnično pomoč, ki jih imata državi članici, odgovornost nosi zadevna 
država članica.  

 

5.5 Raba evra (če je relevantno) 

Navedba smiselno ni potrebna. 

 

 

5.5         Raba evra (če je relevantno)
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5.6 Vključevanje partnerjev  

Načelo partnerstva je bilo izvedeno v skladu s 5. členom Uredbe o skupnih določbah in v skladu z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) z dne 7. januarja 2014 o evropskem kodeksu dobre prakse za 
partnerstvo v okviru skladov ESI. 

Usklajevanje postopka programiranja, vključno z vključevanjem partnerjev, je izvedel OU/skupni 
sekretariat programa SI-AT 2007–2013. Nacionalni in regionalni organi so uskladili postopek 
programiranja na ravni regij in držav članic.  

Partnerji so bili vključeni predvsem v: 

(a) analizo in opredelitev potreb; 

(b) opredelitev ali izbiro prednostnih nalog in povezanih specifičnih ciljev; 

(c) dodelitev sredstev; 

Prispevki za pripravo strategije in intervencijska logika PS so bili pridobljeni v okviru bilateralnih 
dogodkov (delavnic) in različnih dogodkov na nacionalni/regionalni ravni. Dogodki so bili namenjeni 
ustrezni nacionalni, regionalni in lokalni javnosti ter zasebnim institucijam, gospodarskim in socialnim 
deležnikom ter organom, ki predstavljajo civilno družbo, vključno z okoljskimi partnerji in nevladnimi 
organizacijami. Bilateralna delavnica je 29. januarja 2014 potekala v Radencih v Sloveniji, na njej je 
sodelovalo več kot 200 ljudmi. Na podlagi osnutka analize SWOT so bili za nadaljnjo obravnavo 
izbrani trije tematski cilji (TC 1, TC 6 in TC 11). Delavnica je omogočila edinstveno priložnost za 
razpravo o programski strategiji ter posebnih razvojnih potrebah in prednostih nalogah 
programskega območja, možnih aktivnostih in potencialnih projektnih zamislih s številnimi deležniki v 
fazi razvoja programa. Poleg tega so potencialni prijavitelji dobili možnost za mreženje in priložnost, 
da najdejo potencialne prihodnje čezmejne projektne partnerje. Na podlagi povratnih informacij 
udeležencev delavnice in rezultatov dogodkov, organiziranih na nacionalni ravni, je bila opravljena 
analiza SWOT ter izbrana programska usmeritev glede tematskih ciljev in prednostnih naložb. 

Za usmerjanje postopka programiranja je bila ustanovljena skupina za programiranje (Task Force). 
Člani skupine so predstavljali državi članici in se sestali enkrat mesečno, skupno so imeli 19 
sestankov. Poleg tega so bili vključeni tudi zunanji strokovnjaki za posvetovanje in pripravo programa 
sodelovanja.  

Poleg aktivnosti na programski ravni je obveščanje in posvetovanje potekalo tudi na ravni držav 
članic. 

Z namenom načrtovanja Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike EU (OP EKP) in 
programov ETS je bila v Sloveniji pripravljena sledeča metodologija dela:  

Usklajevanje na nacionalni ravni v Sloveniji je potekalo v obliki delovanja delovnih skupin za razvojno 
načrtovanje, ki jih je oblikovala Vlada Republike Slovenije. To so bile sledeče: 

 delovna skupina: makroekonomski okvir in finančni sistem, 
 delovna skupina: znanje, konkurenčnost in trg dela, 
 delovna skupina: sociala in zdravje, 
 delovna skupina: infrastruktura, 

5.6        Vključevanje partnerjev
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 delovna skupina: gospodarjenje z naravnimi viri, 
 delovna skupina: zagotavljanje osnovnih funkcij vlade. 

Glavne naloge delovnih skupin so bile: 

 Usklajevanje razvojnega načrtovanja. 
 Pripravljanje strateških dokumentov in izvajanje dokumentov razvojnega načrtovanja 

(sodelovanje pri pripravi razvojne strategije Slovenije, priprava programa nacionalnih 
razvojnih prednostnih nalog in naložb, partnerskega sporazuma in operativnih programov 
kohezijske politike). 

 Spremljanje razvojnega načrtovanja v času izvajanja strateških dokumentov. 

V okviru tega postopka so člani slovenske skupine za programiranje opredelili najpomembnejša 
tematska področja čezmejnih programov, ki so jih pozneje uskladili s člani avstrijske skupine za 
programiranje. Rezultat postopka usklajevanja je bila intervencijska logika.  

Na podlagi osnutka intervencijske logike so potekala posvetovanja z resornimi ministrstvi in regijami. 
Prispevki na nacionalni in regionalni ravni so bili pozneje vključeni v nov osnutek intervencijske 
logike.  

V Avstriji so te aktivnosti izvedle pristojne regije. V regiji Burgenland so različne delovne skupine 
strokovnjakov razpravljale o regionalnih prednostnih nalogah in jih tudi oblikovale, te naloge pa so 
bile vključene v »Regionalno razvojno strategijo – Burgenland 2020« in tudi v postopek 
programiranja. Med institucijami, odgovornimi za programsko načrtovanje drugih programov (ESRR, 
Evropski socialni sklad (ESS), EKSRP), zlasti v zvezi z operativnim programom »Österreich IWB 2014–
2020«, sta potekala tesno sodelovanje in nenehna komunikacija. V regiji Kärnten se je postopek 
načrtovanja programa začel že leta 2012 s pristojnimi oddelki regionalne vlade in deležniki v regiji, 
socialnimi partnerji, regionalnimi upravitelji, avstrijskim zavodom za zaposlovanje ter izobraževalnimi 
institucijami in Univerzo uporabnih znanosti. Rezultati številnih delavnic so bili povzeti v zaključnem 
poročilu, ki se ga lahko obravnava kot prispevek regije Kärnten k postopku programiranja. Poleg tega 
je bil Kärntner Wirtschaftsfördeungsfonds (KWF) vključen v postopek programiranja operativnega 
programa IWB/ESRR 2014–2020 Avstrija in odgovoren za zagotavljanje usklajenosti med vsebino 
programov ETS, strategijo Koroška 2020 Prihodnost skozi inovacijo – strategija za raziskovanje, 
tehnološki razvoj in inovacijo ter avstrijskim programom IWB/ESRR 2014–2020. V regiji Steiermark se 
je postopek obveščanja in posvetovanja začel z analizo obstoječih strategij različnih sektorjev (npr. 
energetskega sektorja, gospodarstva, turizma), da bi opredelili njihove čezmejne vidike v razpravi z 
ustreznimi oddelki regionalne uprave. Poleg tega so izvedli anketo med projektnimi partnerji, s 
katero so pridobili 70 odgovorov, in intervjuje z 20 regionalnimi deležniki. Lokalna raven je 
vključevala različne pobude, da bi poudarila pomen regionalnega vidika in spodbudila lokalne in 
regionalne akterje. Eno od teh pobud je predstavljalo 5 tematskih delavnic s približno 200 udeleženci 
na temo turizma, energije in okolja, gospodarstva in inovacij, prometa in mobilnosti ter tudi 
zaposlovanja in vseživljenjskega učenja. 

Strateška okoljska presoja (SOP) programa sodelovanja je temeljila na oceni zunanjih strokovnjakov, 
vrsti intervjujev z relevantnimi organi in številnimi deležniki ter na postopku javnega posvetovanja. 
Širša javnost v Avstriji in Sloveniji je imela priložnost izraziti mnenje o osnutku PS Interreg SI-AT, pri 
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čemer so bili upoštevani zlasti okoljski vplivi izvajanja. Pozneje so bila upoštevana tudi mnenja v zvezi 
z vsebino programa sodelovanja .  
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6. POGLAVJE  

USKLAJEVANJE 

Program sodelovanja si bo z različnimi aktivnostmi prizadeval za usklajevanje z drugimi skladi ESI. 
Najprej bosta morala v prijavnici biti opisana usklajenost in dopolnjevanje z nacionalnimi in 
regionalnimi programi, ki jih podpirajo skladi ESI. Nato bo posebna pozornost posvečena možnosti 
usklajevanja z drugimi programi ETS. OU in skupni sekretariat si bosta prizadevala za izmenjavo 
informacij z drugimi programi skladov ESI glede vprašanj, ki zadevajo učinkovito upravljanje 
programov; poleg tega si bosta prizadevala tudi za stike s programom, da se izogneta podvajanju in 
aktivirata sinergije.  

Da bi se izognili dvojnemu EU-financiranju enakih aktivnosti, bodo poleg dela, ki ga izvajajo 
nacionalne prvostopenjske kontrole in organi, odgovorni za izvajanje revizijskih nalog, morali 
upravičenci ob predložitvi vloge (ta bo preverjena z oceno administrativne ustreznosti in 
upravičenosti) oddati tudi podpisano izjavo o preprečevanju dvojnega financiranja. Posebna določba 
v zvezi s preprečevanjem dvojnega financiranja bo prav tako vključena v pogodbo o sofinanciranju 
ESRR, ki jo bo podpisal VP. Na ravni SVRK – Sektor za upravljanje čezmejnih programov, ki je OU za tri 
čezmejne programe (SI/AT, SI/HR, SI/HU) – se tam, kjer prihaja do prekrivanja tematskih ciljev, uvede 
posebno usklajevanje med programi za opredelitev morebitnih tveganj v zvezi z dvojnim 
financiranjem na ravni določenih projektov. 

Poleg tega bodo prijavitelji programa sodelovanja morali vključiti informacije o pretekli, trenutni in 
pričakovani podpori EU ter opredeliti, kako bodo dosegli usklajevanje z aktivnostmi drugih 
programov, zlasti da se izognejo prekrivanju programov sodelovanja in podobnih drugih programov 
EU. Mehanizmi in organi, vzpostavljeni z namenom, da zagotovijo učinkovito usklajevanje in 
preprečijo dvojno financiranje EU v Avstriji in Sloveniji, so opisani v nadaljevanju: 

Usklajevanje v Avstriji 

Za splošno usklajevanje strukturnih skladov EU v Avstriji je pristojen Urad zveznega kanclerja, ki 
zastopa resor, pristojen za ESRR. Ker funkcija usklajevanja izhaja iz regionalnih politik in prostorskega 
načrtovanja, izvajanje že od začetka poteka v tesnem sodelovanju z deželami. Institucionalni okvir za 
nacionalno usklajevanje kohezijske politike je vzpostavljen v Avstrijski konferenci o prostorskem 
načrtovanju (ÖROK), ki je prav tako odgovorna za razvoj avstrijskega partnerskega sporazuma 
»STRAT.AT 2020«. Cilj teh prizadevanj za usklajevanje je zagotoviti dopolnjevanje posebnih aktivnosti 
skladov ESI in se izogniti prekrivanjem.  

Platforme za usklajevanje, ki jih ÖROK organizira za ESRR, so: delovna skupina »organ upravljanja« za 
cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja ter konvergence programa v iztekanju v regiji 
Burgenland in delovna skupina »čezmejno sodelovanje« (AG CBC) za cilj evropskega teritorialnega 
bilateralnega sodelovanja ter nacionalni odbor za transnacionalne in mrežne programe. AG CBC 
zagotavlja pomembne povezave z drugimi odbori, krepi sinergije in povečuje vidnost programov 
čezmejnega sodelovanja ETS v drugih odborih za strukturne sklade. Z boljšimi informacijami o 
obstoječih pomislekih in možnostih drugih deležnikov ETS, omogoča hitrejše in bolje usklajene 
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odločitve. Te tri delovne skupine so vključene v Pododbor za regionalno gospodarstvo ÖROK, ki 
predstavlja osrednji odbor za usklajevanje vprašanj regionalne politike v Avstriji ter njihovo izvajanje. 

AG CBC sestavljajo predstavniki dežel (»regionalni organi«), organi upravljanja čezmejnih programov, 
predstavniki Urada zveznega kanclerja in zvezna ministrstva, ki so pomembna za izvajanje bilateralnih 
programov ETS (avstrijsko Ministrstvo za kmetijstvo in upravljanje gozdov, okolja in vode; Ministrstvo za 
delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov; Ministrstvo za gospodarstvo, družino in mladino; 
Ministrstvo za znanost in raziskave; Ministrstvo za izobraževanje, umetnost in kulturo; Ministrstvo za 
promet, inovacije in tehnologijo), prav tako pa tudi gospodarski in socialni partnerji ter predstavnik 
nacionalne kontaktne točke za transnacionalne in mrežne programe. Ministrstva, pristojna za 
nacionalne programe ESS in EKSRP, ter koordinatorji prednostnih področij za Strategijo Evropske unije 
za Podonavsko regijo (EUSDR) so v neposrednem stiku s programskimi partnerji. Ko se delovna skupina 
vključi okvir ÖROK, bo tesno usklajevanje s ciljem naložbe za rast in delovna mesta prav tako 
zagotovljeno.  

Osrednje točke AG CBC so: 

• Usklajevanje vidikov, stališč in vsebin o vlogi in nalogah programov čezmejnega sodelovanja 
ETS v avstrijski regionalni politiki EU: programi ETS in njihova podpora v partnerskem 
sporazumu »STRAT.AT 2020«, vpliv nacionalnih/makroregionalnih strategij na programe ETS 
(potreba po usklajevanju med čezmejnimi in transnacionalnimi programi sodelovanja), 
vzajemna izmenjava informacij, usklajevanje in izmenjava informacij glede programiranja 
2014–2020, razvoj in izbor projektov itd. 

• Priporočila za tehnična/administrativna vprašanja programskega ali projektnega izvajanja: 
zaključek programa, evalvacija, postopek izvajanja čezmejnih programov itd. 

 Usklajevanje informacijskih tokov v Avstriji in evropskih postopkih. 

V okviru postopka strateškega spremljanja partnerskega sporazuma »STRAT.AT 2020« bodo 
upoštevani vsi skladi ESI in cilji, bodisi na skupnih dogodkih, seminarjih, študijah ali evalvacijah itd. 
Postopek strateškega spremljanja bo temeljil na dobrih izkušnjah, pridobljenih z mehanizmom 
usklajevanja izvajanja količnika neto stabilnih virov financiranja v tekočem obdobju strukturnih 
skladov, tako imenovanem »Postopku STRAT.AT plus«. Kar zadeva vsebine, si postopek prizadeva za 
spodbujanje izmenjave izkušenj in mnenj ter ustvarjanje praktičnih pobud. To v Avstriji vzpostavlja 
okvir, ki poleg zadev v zvezi z administracijo in skladi ESI podpira na vsebinah ali dialogu temelječo 
razpravo o informacijah, mnenja in učni proces za vse pristojne akterje avstrijske regionalne politike. 
Ta mehanizem usklajevanja krepi strateške razprave, vzajemno delovanje in izmenjavo izkušenj ter 
uporabo sinergij med skladi ESI.  

Poleg usklajevanja med skladi ESI je pomembno tudi vključevanje bilateralnih ukrepov sofinanciranja 
EU v različna področja politik na nacionalni in regionalni ravni. S tega vidika ÖROK prevzema 
»informativno« vlogo, saj vključuje obe ravni. Kljub temu pa je vključevanje ukrepov sofinanciranja 
ESI v (regionalno) razvojno politiko predmet dežel.  
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Poleg tega je pomembno tudi usklajevanje z drugimi instrumenti Unije, ki se nanašajo na področja 
politike, ki zadevajo ESRR. Na programskem območju sta predvsem OBZORJE 2020 in LIFE pomembna 
za izbrane cilje programa.  

V Avstriji bo program OBZORJE 2020 pri njegovem izvajanju spremljalo avstrijsko Ministrstvo za 
znanost in raziskave. Regionalne kontaktne točke (za tekoči 7. okvirni program) so odgovorne za 
usklajevanje politike za raziskave, tehnologijo, razvoj in inovacije ter strategij za regionalni razvoj, 
prav tako pa tudi za vključevanje evropskih ukrepov financiranja na področju R & R na regionalni 
ravni. Kot rezultat priprave partnerskega sporazuma si pristojno ministrstvo prizadeva za vključitev 
platforme za odgovorne akterje skladov ESI in deležnike politike za raziskave, tehnologijo, razvoj in 
inovacije v Avstriji. 

Program LIFE bo spremljalo avstrijsko Ministrstvo za kmetijstvo in upravljanje gozdov, okolja in vode. 
PS bo obravnaval tematski cilj 6 (okolje in učinkovita raba virov), pri čemer bo zadostna pozornost 
namenjena povezavi s programom LIFE.  

Da bi se izognile dvojnemu financiranju z drugimi skladi ESI v Avstriji, so sodelujoče avstrijske regije 
tesno povezane s Programom v okviru cilja naložbe za rast in delovna mesta/ESRR, Evropskim 
kmetijskim skladom za razvoj podeželja (EKSRP)/LEADER in drugimi organizacijami za financiranje 
(Zvezno ministrstvo za znanost, raziskave in gospodarstvo, Zvezno ministrstvo za izobraževanje in 
ženske zadeve, Urad zveznega kanclerja ter Urad vlade za Slovence v zamejstvu in tujini itd.). Poleg 
tega so regije članice z glasovalno pravico v NO. Predvidoma naj bi bila tudi ena članica v Avstriji 
(Urad koroške deželne vlade – odgovoren za usklajevanje evropskih programov vključno z 
usklajevanjem transnacionalnega programa in makroregionalnih strategij) imenovana za pristojno 
svetovalko. 

Usklajevanje v Sloveniji 

V Sloveniji62 SVRK usklajuje razvojno načrtovanje, tj. razvojne dokumente, nadzoruje izvajanje 
razvojnih politik in njihovih programov ter je odgovoren tudi za usklajevanje dokumentov v zvezi z 
razvojnim načrtovanjem in skladnostjo nacionalnih programov razvojnega načrtovanja in razvojnih 
dokumentov EU ter drugih mednarodnih organizacij. SVRK prav tako skrbi za pripravo in usklajevanje 
strateških dokumentov z EU. 

S čezmejnimi programi ETS bo Slovenija dajala prednost skupnim razvojnim strategijam.  

Vsebine, skupne vsem čezmejnim in transnacionalnim programom, so v veliki večini del ukrepov za 
Podonavsko, Jadransko-jonsko in Alpsko makroregijo v prihodnje. 

Usklajevanje med pripravo sporazuma o partnerstvu, operativnega programa za kohezijske sklade in 
programov čezmejnega sodelovanja poteka v eni instituciji, ki na stopnji priprave dokumentov in med 
izvajanjem zagotavlja dopolnjevanje ter sinergije številnih skladov. Na ravni NUTS 3 Slovenija 
pripravlja programe za regionalni razvoj v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega 

                                                           
62 Informacije o usklajevanju v Sloveniji temeljijo na naslednjih dokumentih: »Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko 

komisijo za obdobje 2014–2020« (10. 4. 2014) in »Pristojnosti Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko«, ki sta dostopna na: http://www.svrk.gov.si/en/about_the_office/responsibilities/  
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razvoja, ki bodo uporabljeni z naložbami iz različnih finančnih virov v ključnih razvojnih območjih 
glede na teritorialne izzive in priložnosti.  

Za usklajevanje priprav makroregionalnih strategij je pristojno Ministrstvo za zunanje zadeve, 
medtem ko so za usklajevanje in izvajanje posameznih delov strategij pristojna posamezna 
ministrstva. Za obdobje po letu 2014 je predvidena povečana vloga medresorskega usklajevanja 
makroregionalnih strategij v okviru odbora, pri čemer bo treba vse sklade ESI obravnavati z vidika 
doseganja boljših učinkov dopolnjevanja in sinergije kot rezultat sodelovanja v makroregionalnih 
strategij EU.  

Glede na Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 
(10. 4. 2014) bo Medresorski koordinacijski odbor zagotavljal usklajenost skladov ESI, ki se izvajajo 
posredno (ESRR, ESS, KS, EKSRP), z drugimi instrumenti financiranja EU ter nacionalnimi instrumenti 
in Evropsko investicijsko banko (EIB). Člani Medresorskega koordinacijskega odbora bodo 
predstojniki OU vseh skladov in drugih sodelujočih ministrstev. Za načrtovanje in spremljanje 
izvajanja skladov (ESRR, ESS in KS) za obdobje 2007–2013 je že vzpostavljena medresorska 
koordinacija, ki bo nadgrajena z vključitvijo preostalih dveh skladov (ESKRP in ESPR).  

Ključne naloge Medresorskega koordinacijskega odbora so:  

 usklajevanje in potrditev sprememb partnerskega sporazuma;  

 spremljanje uresničevanja ciljev na ravni partnerskega sporazuma ter obravnava in 
potrjevanje poročil o napredku pri izvajanju partnerskega sporazuma;  

 pregled izvajanja načrtov in podajanje mnenja o njih;  

 svetovanje organom upravljanja na vsebinskih in organizacijskih/izvedbenih področjih na 
podlagi rezultatov evalvacije in analize. 

Na ravni OP EKP bo OU za zagotavljanje prispevka Slovenije k doseganju posameznih tematskih ciljev 
ustanovil ustrezne strokovne skupine na delovni ravni za koordinirano pripravo strokovnih podlag. V 
njih bodo sodelovali predstavniki posredniških teles, nacionalnih organov ETS, informacijskih točk za 
neposredne programe EU in po potrebi zunanji strokovnjaki. 

Slovenija je za črpanje sredstev iz strukturnih skladov kohezijske politike za obdobje 2014–2020 
pripravila en operativni program kot prispevek k uresničevanju strategije EU za pametno, trajnostno 
in vključujočo rast – strategija operativnega programa je skladna s skupnim strateškim okvirom in 
vsebino partnerskega sporazuma.  

OP EKP 2014–2020 zajema obe kohezijski regiji in sklade ESRR, ESS in KS ter druge ustrezne oblike 
izvedbenih instrumentov.  

Zaradi regionalnega razvojnega potenciala v Sloveniji bo v tem programskem obdobju večji poudarek 
na aktivnostih usklajevanja med nacionalnimi in regionalnimi ravnmi, ki bo temeljil na skupnih točkah 
razvojnih dokumentov na nacionalni in regionalni ravni. Pri pripravi regionalnih razvojnih programov 
na ravni statističnih regij je Slovenija pristopila tudi k ugotavljanju specializacije regij kot načina 
osredotočenja in aktiviranja regijskih potencialov. V regijah se bo tako spodbujalo razvoj, ki temelji na 
njihovih primerjalnih prednostih. Spodbujalo se bo tudi povezovanje med regijami in oblikovanje 
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skupnih projektov ter pobud za doseganje sinergij v več regijah hkrati. V zvezi s tem je ključno 
dopolnjevanje med skladi EU in drugimi razpoložljivimi viri. 

Kot je bilo že omenjeno, sta v programskem območju za izbrane cilje programa pomembna predvsem 
OBZORJE 2020 in LIFE. OBZORJE 2020 bo pri izvajanju spremljalo Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, medtem ko bo program LIFE spremljalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Program sodelovanja bo obravnaval TC 6, pri čemer bo zadostna pozornost namenjena 
povezavi s programom LIFE. 
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7. POGLAVJE  

ZMANJŠANJE ADMINISTRATIVNEGA BREMENA ZA UPRAVIČENCE 

Zmanjšanje administrativnega bremena je ključno načelo celotnega programiranja. V obdobju 2007–
2013 sta bila glavni izziv za partnerje finančno poročanje in potreben čas od trenutka, ko je strošek 
nastal, do trenutka, ko je bil plačan. Težave zaradi zamud so se pojavile zaradi več razlogov; redna 
poročevalna obdobja (za večino projektov na vsakih 6 mesecev), za pregled in preverjanje je bilo v 
nacionalnih kontrolnih enotah zagotovljenega premalo osebja. Plačilni postopek je vključeval več 
ravni (preverjanje tehnične upravičenosti, finančni pregled, pregled vsebine in pregled OP), zato je bil 
zanj potreben določen čas. 

Razen dolgotrajnega plačilnega postopka so se upravičenci srečevali tudi z ovirami glede dolgotrajnih 
postopkov odločanja in zamud pri podpisu pogodb. Posebnosti programov ETS so prav tako 
predstavljale določene izzive za zapleten sistem spremljanja.  

Glede na analizo ankete o čezmejnem sodelovanju med Slovenijo in Avstrijo, ki jo je izvedel 
OU/skupni sekretariat decembra 2013, je večina anketirancev predlagala naslednje izboljšave:  

 poenostavitev postopkov prijave in poročanja, 
 zmanjšanje birokratskih/administrativnih ovir, 
 hitrejše izvajanje postopkov,  
 uvedba uporabnikom prijaznega sistema v obeh jezikih programa, 
 uvedba sistema e-spremljanja,  
 večji poudarek na vsebini in dodani vrednosti projektov itd. 

Zato programske strukture in upravičenci želijo čim več ukrepov za poenostavitev, kot je mogoče, da 
se zagotovi nemoten postopek prijave in izvajanja. Ukrepi za poenostavitev se uporabljajo od 
odobritve programa sodelovanja naprej. Ti ukrepi bodo za upravičence uvedeni od datuma začetka 
javnega razpisa. 

V obdobju 2014–2020 se bodo izvajali sledeči ukrepi za zmanjšanje administrativnega bremena: 

 Uporaba orodij za usklajeno izvajanje (HIT) 

Uporaba INTERACT HIT je posebej koristna za prijavitelje, ki se prijavljajo za financiranje iz različnih 
skladov, saj bo veliko skladov uporabljalo enak pristop, vprašanja ali pravila, ki bodo zato poznana 
partnerstvu. Poleg tega uporaba HIT omogoča izmenjavo dobrih praks iz različnih programov ETS in 
zagotavlja, da se dokumentacija osredotoča na osnovne sestavine, ki so potrebne za dober projekt 
sodelovanja. 

 Širša uporaba poenostavljene možnosti za obračun stroškov in pravila o upravičenosti 
izdatkov na ravni EU 

Uporabljene bodo poenostavljene možnosti za obračun stroškov, ki sta jih omogočila 67. člen Uredbe 
o skupnih določbah (poenostavljena možnost obračuna stroškov) in 68. člen Uredbe o skupnih 
določbah (pavšalno izračunavanje pisarniških in administrativnih stroškov), izvajala pa se bo tudi 
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 481/2014. Cilj poenostavljenih možnosti obračuna stroškov je 
zmanjšati količino potrebne dokumentacije in pospešiti postopke poročanja, potrjevanja in kontrole. 
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Pri odločanju o pravilih o upravičenosti in poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov na 
ravni programa, kakor je to določeno v uredbah in delegiranih aktih63, bodo upoštevane izkušnje OU, 
OP in skupnega sekretariata iz trenutnega obdobja, prav tako pa tudi izkušnje prvostopenjske 
kontrole.  

S ciljem usklajenega pristopa na ravni programskega območja, bo OU v sodelovanju s prvostopenjsko 
kontrolo in drugimi vpletenimi strankami, v podporo projektnim partnerjem zagotovil pravila o 
upravičenosti izdatkov. Pravila, vključno z uporabo poenostavljenih možnosti obračunavanja stroškov 
za zmanjševanje administrativnega bremena, upoštevajo določbe Delegiranega akta (EU) 
št. 481/2014 in so v skladu s členom 18 (3) Uredbe o evropskem teritorialnem sodelovanju. Podrobna 
pravila, vključno z natančnim obsegom uporabe poenostavljenih možnosti obračunavanja stroškov, 
bodo pripravljena do začetka javnega razpisa. 

 Poenostavitev sistema za spremljanje (eMs) 

Nov sistem za spremljanje programa je osnovan na orodjih INTERACT HIT in v sodelovanju z 
INTERACT-om ter drugimi programi ETS. Predloge in postopki temeljijo na najosnovnejših elementih, 
struktura pa je bila osnovana na analizi najboljših praks iz več programov ETS. Tudi dejstvo, da veliko 
programov uporablja enake predloge, bo poenostavilo prijavljanje na projekte iz več instrumentov 
financiranja.  

Pomembno večjezično orodje (v angleščini, nemščini in slovenščini) za zmanjšanje administrativnega 
bremena za upravičence, bo tudi spletni sistem za spremljanje bo tudi. Sistem odpravlja potrebo po 
pošiljanju podpisanih dokumentov v papirnati obliki (čeprav bo skeniranje nestrukturiranih 
dokumentov predstavljalo dodatno delo za prijavitelje). To omogoča tudi poenostavljeno in 
učinkovito obravnavanje morebitnih sprememb pri projektni prijavnici, saj lahko projekt in skupni 
sekretariat/OU dostopata do istih informacij v podatkovni bazi. Sistem omogoča interaktivne obrazce 
in/ali obrazce, ki jih vnaprej izpolni sistem na podlagi podatkov, ki so bili shranjeni med zaporednimi 
koraki postopkov; samodejne izračune, ki preprečujejo napake in pospešujejo delo, kjer je to 
ustrezno; vgrajene samodejne kontrole, ki v največji možni meri zmanjšujejo količino izmenjevanja 
dokumentov; opozorila, ki jih proizvede sistem in ki upravičenca seznanjajo, da je določen korak 
mogoče oz. da ga ni mogoče izvesti; sprotno sledenje statusa prek spleta, kar pomeni, da lahko 
upravičenec sledi trenutnemu statusu projekta, rezultat tega pa bo večja preglednost. Upravičenci se 
zaradi načela enkratnega vnašanja podatkov izognejo dodatnemu delu. Sistem eMS v veliki meri 
zmanjša količino dokumentov, ki jih je treba podpisati in poslati.  

 Poenostavitev in pospešitev postopka prijave in poročanja 

Omenjene poenostavitve bodo znatno poenostavile in pospešile postopek prijave in poročanja. To 
vključuje poenostavitev dokumentacije upravljanja in poročanja ter ustreznih postopkov, kot je 
skrajšanje postopka odločanja glede odobritve projektov (odločitev o predloženih projektih bo 
sprejeta vsaj dvakrat letno, dokler ne bodo dodeljena vsa sredstva; OzS odločitev praviloma sprejme 
v treh mesecih od roka za oddajo vlog). Pregledane bodo tudi naloge skupnega sekretariata in 

                                                           
63 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 481/2014 z dne 4. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta v zvezi s posebnimi pravili o upravičenosti izdatkov za programe sodelovanja. 
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nacionalnih kontrolorjev ter funkcije OP, prav tako pa bo vzpostavljen preprostejši postopek 
izvajanja.  
 
 Uvedba e-kohezije 

Z namenom zagotovitve nemotenega pretoka informacij in podatkov, bo s pomočjo elektronskih 
podatkov postopoma uvedena izmenjava informacij, med upravičenci in programskimi strukturami. 
Poleg tega bi takšen pristop lahko zmanjšal potrebo po predložitvi dokumentov v tiskani obliki in 
predložitvi elektronske dokumentacije ter se izognil odvečnemu ročnemu urejanju podatkov.  
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8. POGLAVJE  

HORIZONTALNA NAČELA 

8.1 Trajnostni razvoj  

Pomembni orodji pri načrtnem upoštevanju načel trajnostnega razvoja v fazi priprave PS sta 
predhodna (ex-ante) evalvacija, ki zagotavlja »ustreznost načrtovanih ukrepov za spodbujanje 
trajnostnega razvoja«64, in še bolj SOP, katere cilj je »zagotoviti visoko raven varstva okolja in 
prispevati k vključevanju okoljskih vidikov v pripravljanje in sprejemanje načrtov in programov, zato 
da se spodbuja trajnostni razvoj«. 

Predhodna (ex-ante) evalvacija in postopek SOP se ustrezno izvedeta v fazi programiranja, glavne 
ugotovitve postopka SOP pa se vključijo v zaključno poročilo o predhodni (ex-ante) evalvaciji. Med 
pripravo programa so bile upoštevane ugotovitve SOP, blažilni ukrepi, ki so predlagani v okoljskem 
poročilu, pa so bili vključeni v program sodelovanja ter postopke njegovega izvajanja. SOP je 
vključevala javno posvetovanje, prejeta mnenja pa so bila prav tako upoštevana pri končni opredelitvi 
blažilnih ukrepov. Poleg tega so mnenja o postopku SOP bila upoštevana pri pripravi vodilnih načel in 
izboru meril. 

PS podpira tri prednostne osi, ena od teh (prednostna os 2: TC 6) se v celoti osredotoča na trajnostni 
razvoj. Prednostna os se s svojima dvema prednostnima naložbama, 6c in 6f, osredotoča na 
trajnostno uporabo in upravljanje kulturne in naravne dediščine, prav tako pa tudi na ohranjanje, 
obnovo in razvoj območij kulturne in naravne dediščine. Prednostna os podpira tudi projekte za 
premagovanje obstoječih administrativnih ovir, na primer pri obvladovanju naravnih in drugih nesreč 
(npr. poplav). Drugi dve prednostni osi programa sodelovanja obravnavata (i) R & R ter inovativnost 
in konkurenčnost MSP (prednostna os 1) in (ii) institucionalno čezmejno sodelovanje (prednostna os 
3) ter se ne osredotočata neposredno na vprašanja trajnostnega razvoja.  

Vendar pa je zelo verjetno, da projekti, ki jih podpirata ti dve prednostni osi, pri svojem delu prav 
tako obravnavajo vidike trajnostnega razvoja. To lahko na primer velja za projekte v zvezi z R & R in 
inovacijami, ki se osredotočajo na zmogljivost in spretnosti na področju ekoloških inovacij, ali 
projekte, ki se osredotočajo na internacionalizacijo MSP v sektorjih za zeleno tehnologijo.  

Poleg tega bo trajnostni razvoj upoštevan na celotni stopnji izvajanja programa. Ocenjevanje, izbor, 
izvajanje, spremljanje in evalvacija projektov bodo sledili naslednjim načelom: 

 Izbiranje naložbenih projektov v skladu z največjo možno učinkovito rabo virov in trajnost le-
teh. 

 Izbiranje projektov s pozitivnimi učinki na okolje in podnebje. 

 Upoštevanje dolgoročnih možnosti v postopku primerjanja stroškov življenjskega cikla 
različnih naložbenih možnosti. 

                                                           
64 Uredba o skupnih določbah, 55. člen (m). 
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V zvezi z oceno vsebine se bo vse (načrtovane in predložene) projekte, ne glede na to, pod katero 
prednostno os bodo spadali, spodbujalo pri tem, da upoštevajo okoljska vprašanja in zmanjšajo svoj 
vpliv na okolje z (če je mogoče) uporabo zelenih javnih naročil na metodološki način. 

8.2 Enake možnosti in nediskriminacija 

Program sodelovanja spodbuja socialno vključenost, kar prav tako pomeni enake možnosti in 
nediskriminacijo. Med svojim življenjskim ciklom bo program upošteval tudi načela enakih možnosti 
in nediskriminacije, ki temeljijo na primer na spolu, rasi ali narodnosti, veri ali prepričanju, 
invalidnosti, starosti ali spolni usmerjenosti. Upošteval bo potrebe različnih ciljnih skupin, ki so 
izpostavljene tveganju za tako diskriminacijo, in še posebej zahteve po zagotavljanju dostopnosti za 
invalidne osebe. Na splošno se bodo morali vsi projekti izogniti kakršni koli diskriminaciji in zagotoviti, 
da bodo delovali v skladu z načeli enakih možnosti. 

Posebne ciljne skupine, ki jim je treba še zlasti nameniti pozornost, vključujejo starejše, mlade 
nezaposlene in prebivalstvo, ki živi na oddaljenih in nerazvitih območjih, invalide, družine z nizkimi 
dohodki in druge. Vključenost in raznolikost sta zato pomembna cilja, ki ju program mora 
uresničevati. 

Vse tri prednostne osi bodo obravnavale vključujoč razvoj. Aktivnosti prednostne osi 1 se 
osredotočajo na krepitev rasti in razvoj podjetij, zlasti malih in srednje velikih podjetij, ter tako z 
boljšimi možnostmi zaposlovanja prispevajo k vključenosti in raznolikosti.  

Aktivnosti prednostne osi 2 se osredotočajo na obnovo in vključevanje kulturne in naravne dediščine 
s spodbujanjem razvoja novih izdelkov in storitev trajnostnega turizma. To bo povečalo možnosti 
zaposlovanja in dostop do znanja ter krepitev zmogljivosti. Na drugi strani bodo morale naložbe v 
naravno in kulturno dediščino upoštevati možnosti za zagotavljanje dostopa do obnovljenih in novih 
infrastruktur ter storitev za invalide in starejše. Razvijanje izdelkov in storitev za novo publiko lahko 
vključuje ciljne skupine, ki so izpostavljene tveganju izključenosti.  

Aktivnosti prednostne osi 3 se osredotočajo na krepitev trajnostnega sodelovanja z namenom 
izboljšati zdravje in socialno kohezijo. Zdravstveno varstvo in spodbujanje zdravja ter storitve 
socialnega varstva in civilna zaščita so področja, ki jih je treba še posebej obravnavati in se pri tem 
osredotočiti na prikrajšane skupine. Ta prednostna os bo obravnavala tudi možnosti za nezaposlene. 

Vse prednostne osi bodo prav tako spodbujale krepitev družbenega kapitala zadevnega območja, in 
sicer tako, da bodo podpirale razvijanje znanja in spretnosti ciljnih skupin na področjih/pri temah v 
zvezi s prednostno osjo. Poleg tega bodo izdelki, storitve in infrastruktura, ki bodo rezultat podpore 
programa, dostopni vsem prebivalcem.  

Enake možnosti bodo upoštevane tudi pri izboru operacij, ne glede na prednostno os, ki jih predlaga. 
Na splošno se bodo morali vsi upravičenci izogniti kakršni koli diskriminaciji in zagotoviti, da bodo 
delovali v skladu z načeli enakih možnosti. Prispevek bo jasno predstavljen v prijavnici in bo predmet 
spremljanja in poročanja med izvajanjem operacije in ob njenem zaključku. Evalvacija programa lahko 
obravnava tudi vidike enakih možnosti in diskriminacije. 

 

 

8.2         Enake možnosti in nediskriminacija

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenia-Austria

108



 

109 

 

8.3 Enakost moških in žensk 

Cilj enakosti moških in žensk je del temeljnih vrednot Evropske unije in je določen v Pogodbi o 
Evropski uniji. Tretji člen pravi, da se Unija »bori proti socialni izključenosti in diskriminaciji ter 
spodbuja socialno pravičnost in varstvo, enakost žensk in moških, solidarnost med generacijami in 
varstvo pravic otrok«. Odpravljanje neenakosti in spodbujanje enakosti žensk in moških sta vključena 
v prečiščeno različico Pogodbe o delovanju Evropske unije. V uredbah in pri izvajanju skladov ESI 
Evropske komisije je treba spoštovati naslednje temeljne vrednote, ki so določene v Uredbi o skupnih 
določbah: »Države članice in Komisija zagotavljajo, da se enakost med moškimi in ženskami ter 
vključevanje vprašanja enakosti med spoloma spodbuja pri pripravi in izvajanju programov« in da 
»države članice in Komisija sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečitev diskriminacije na podlagi spola, 
rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti med pripravo in 
izvajanjem programov«.65 

Program sodelovanja si bo prizadeval za spodbujanje enakosti moških in žensk na vseh stopnjah 
izvajanja programa, vključno s pripravo, izvajanjem, spremljanjem in evalvacijo operacij. Na splošno 
se bodo vsi projekti morali izogniti kakršni koli diskriminaciji in zagotoviti, da bodo delovali v skladu z 
načeli enakosti moških in žensk. Poleg tega se bo projekte spodbujalo k vključitvi načela enakosti 
spolov, kot je to določeno v Priročniku pobude EQUAL o vključitvi načela enakosti spolov: »Vključiti 
enakost spolov v te prevladujoče tokove, tako da bodo imeli ženske in moški enake koristi. To pomeni 
preučiti vsak politični korak − zasnovo, izvajanje, spremljanje in vrednotenje − za spodbujanje 
enakosti žensk in moških.«66  

Vse prednostne osi imajo možnost za vključitev aktivnosti, ki spodbujajo enakost spolov, zlasti 2. in 3. 
os. V okviru prednostne osi 1 se lahko spodbuja zaposlitvene možnosti za ženske v zagonskih 
podjetjih ter rastočih malih in srednje velikih podjetjih. V okviru prednostne osi 2 se lahko spodbuja 
zaposlitvene možnosti za ženske v zavarovanih naravnih in podeželskih območjih, povezanih s 
trajnostnim turizmom. Varovanje in spodbujanje nesnovne kulturne dediščine lahko prav tako razvija 
posebne nadarjenosti moških in žensk. V okviru prednostne osi 3 se aktivnosti lahko navezujejo na 
vprašanja v zvezi z enakimi možnostmi za moške in ženske pri zaposlovanju v določenih storitvah 
(npr. civilni zaščiti ali poklicih v zdravstvu), obravnavanje zaposlitvenih možnosti za ženske in moške 
pri nudenju storitev socialne oskrbe za starejše v oddaljenih območjih. Obravnavajo se lahko 
vprašanja v zvezi s kazalniki zdravja in spodbujanjem zdravja, pri čemer se upoštevajo razlike in 
posebne potrebe moških in žensk.  

Upravičenci bodo morali obravnavati razlike na podlagi spola, kjer je to ustrezno, in upoštevati 
aktivnosti, ki podpirajo enake možnosti pri operacijah. Vsi upravičenci se bodo morali izogniti kakršni 
koli diskriminaciji in zagotoviti, da njihove aktivnosti spodbujajo enako sodelovanje žensk in moških. 
Pomembno je, da podprte operacije nehote ne ustvarjajo novih ovir na podlagi spola. 

                                                           
65 Sedmi člen Pogodbe o skupnih določbah, COM(2011) 615 konč./2, Bruselj, 14. 3. 2012, str. 34. 
66 Priročnik pobude EQUAL o vključitvi načela enakosti spolov, EK (2004). Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve 
in enake možnosti. 
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Enakost moških in žensk bo prav tako upoštevana pri dogovorih o upravljanju programa. Organi za 
izvajanje programa bodo zagotovili, da pri zaposlovanju osebja in drugih aktivnostih ne bo prišlo do 
diskriminacije na podlagi spola. Kjer je to ustrezno, se lahko med spremljanjem zberejo podatki, 
razvrščeni glede na spol (npr. kazalniki, povezani s krepitvijo zmogljivosti, in aktivnosti, ki izboljšujejo 
ozaveščenost, spodbujajo zdravstveno varstvo ter storitve na področju socialnega in zdravstvenega 
varstva). Aktivnosti evalvacije se lahko posebej posvečajo vprašanjem spolov, kjer je to ustrezno.  
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9. POGLAVJE  

LOČENI ELEMENTI 

9.1 Veliki projekti, ki se bodo izvajali med programskim obdobjem 

Tabela 36: Seznam velikih projektov 

Projekti Načrtovan 

datum 

obvestila/predlo

žitve (leto, 

četrtletje) 

Načrtovan začetek 

izvajanja 

 

Načrtovan 

datum  

zaključka  

Prednostne 

osi/prednostne 

naložbe 

Konkretni projekti niso predvideni. 

9.2 Okvir uspešnosti programa  

Tabela 37: Okvir uspešnosti programa (povzetek) 

Prednos
tna os 

ID 

 

Kazalnik ali ključna faza 
izvajanja 

Merska enota Mejnik za 2018 Ciljna vrednost 
2023 

1 A.2.1 Certificirana in prijavljena EK Število  2,121,008.40 17,675,070.00 

1 CO01 Število podjetij, ki prejemajo 
podporo  

Podjetja  2 15 

2 A.2.1 Certificirana in prijavljena EK Število  2,686,299.07 20,663,839.00 

2 A.2.2 Število skupno razvitih 
strategij upravljanja voda 

Število  0 1 

2 A.2.3 Število operacij za razvoj 
strategij za gospodarjenje z 
vodami (odobrene 
operacije) 

Število 1 1 

2 A.2.4 Število na novo razvitih 
in/ali izboljšanih skupnih 
čezmejnih izdelkov za turiste 

Število  0 16 

2 A.2.5 Število operacij, v okviru 
katerih bodo  na novo razviti 
in/ali skupno izboljšani 
čezmejni turistični izdelki  

 

Število 2 4 

3 A.3.1 Certificirana in prijavljena EK Število  1,750,628.28 14,588,569.00 

3 A.3.2 Število institucij in/ali 
organizacij, ki sodelujejo v 
skupnih čezmejnih pobudah 

Število  0 100 
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9.3 Relevantni partnerji, vključeni v pripravo programa sodelovanja  

V tabeli 39 so navedeni glavni relevantni partnerji. Seznam ni izčrpen. 

Tabela 38: Relevantni partnerji, vključeni v pripravo programa sodelovanja 

Alpe Adria Vita d.o.o. AKZENTE 

Barbara Rozman s.p. Amt der Kärntner Landesregierung 

Bezlaj in drugi Amt der Kärntner Landesregierung 

Abt. 1 -  Kompetenzzentrum Landesentwicklung und 
Gemeinden 

Bistra hiša Martjanci  Amt der Kärntner Landesregierung 

Sachgebiet Förderabwicklung im Rahmen der Orts- und 
Regionalentwicklung 

BSC, d.o.o., Kranj - RRA Gorenjske Amt der Kärntner Landesregierung 

Uabt. Fondsmanagement 

Center za socialno delo Maribor Amt der Steiermärkischen Landesregierung, 

Stabsstelle Controlling 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna Amt der Steiermärkischen Landesregierung, 

Abteilung 7 Landes  und Gemeindeentwicklung 

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota  Arbeitsmarktservice Kärnten 

Doba fakulteta Arbeitsmarktservice Steiermark 

Druga osnovna šola Slovenj Gradec BAB Unternehmensberatung GmbH 

EIM, Center razvoja človeških virov Berchtold land.plan 

Ekonomski institut Maribor Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark 

Ekonomsko-poslovna fakulteta; Univerza v Mariboru Bildungswerk Kärnten 

EKTC Maribor  Bio Ernte Steiermark 

E-zavod Biosphärenpark Nockberge 

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA Bundeskanzleramt Österreich, Abteilung IV/3 
Finanzkontrolle des Europäischen Fonds für 
Regionalentwicklung (EFRE) 

Gozdarski inštitut Slovenije Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz Abteilung VI/6b Bilaterale 
Zusammenarbeit in der Arbeitsmarktpolitik Stubenring 

Gorenjski glas, d.o.o., Kranj Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft Prüfstelle 

Gorska reševalna zveza Slovenije Diözese Graz-Seckau 

Gospodarska zbornica Slovenije Energieagentur Weststeiermark 

GZS Območna zbornica Koroška Energieregion Oststeiermark GmbH 

GZS Območna zbornica za Gorenjsko Entwicklungsagentur Kärnten GmbH 

Hidria d.d. EU-Regionalmanagement Südweststeiermark 

Hidria Rotomatika d.o.o. Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing 
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IEI - Institut za ekološki inženiring Fachhochschule Kärnten 

Inštitut za ekonomska raziskovanja Gemeinde Sittersdorf - ARGE GeoparkKarawanken-
Karavanke 

Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani HTL Wolfsberg 

Inštitut za tehnologijo materialov IFA Unternehmensberatung GmbH 

ISN d.o.o. JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH 

Jamarska zveza Slovenije Kärntner Bildungswerk  

Javni zavod SPOTUR Slovenj Gradec Kärntner Landesfeuerwehrbund 

Kemijski inštitut KWF Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds 

KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj Landesverband für Bienenzucht in Kärnten 

Koroški pokrajinski muzej LEO GmbH 

Krščanska kulturna zveza  Magistrat Klagenfurt 

Logarska dolina d.o.o. Obir Tropfsteinhöhlen GesmbH 

Lokalna energetska agencija za Pomurje Österreichische Botschaft in Slowenien 

LOTRIČ Meroslovje d.o.o. Pranger Pretiosa. Alpeninitiative 2015-2020 

Mariborska razvojna agencija PRO MENTE Steiermark GmbH 

MEA inženiring, Metka Pavčič sp. Qualifizierungsagentur Oststeiermark GmbH 

Mestna občina Kranj R M B - Regionalmanagement Bgld GmbH 

Mestna občina Maribor Regionalkooperation Unterkärnten  

Ministrstvo za finance, RS Regionalmanagement Graz und Graz Umgebung  

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Regionalmanagement Lavanttal RML GesmbH 

MORS, Uprava RS za zaščito in reševanje Regionalmanagement Südoststeiermark Steirisches 
Vulkanland 

Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano Rosentaler Carnica Honige.V. 

Naravoslovno tehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 
Oddelek za geologijo 

SFG-Innofinanz GmbH 

Občina Bled Stadtgemeinde Bad Radkersburg 

Občina Cankova Steiermark Tourismus 

Občina Gornja Radgona Technologiezentrum Deutschlandsberg 

Občina Jezersko Thermenland Steiermark 

Občina Kidričevo Universalmuseum Joanneum GmbH 

Občina Majšperk Verband für Interref. Zusammenarbeit 

Občina Makole W.E.I.Z. Gmbh 

Občina Naklo Waldverband Steiermark 

Občina Oplotnica ZAMG 

Občina Poljčane  

Občina Ravne na Koroškem  

Občina Tišina  
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OOZ Murska Sobota  

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o.   

Palemid d.o.o.   

Panles d.o.o.   

Pomurski tehnološki park d.o.o.   

Pora Gornja Radgona   

Prleška razvojna agencija, GIZ   

RA Kozjansko   

Razvojna agencija Zgornje gorenjske    

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije   

Razvojna agencija Kozjansko   

Razvojna agencija Sinergija   

Razvojna agencija Sorad.o.o.   

Razvojna agencija Sotla   

RIS Dvorec Rakičan   

Riso d.o.o.   

Rosina d.o.o.   

RRA Koroška   

RRA Lur   

RRA MURA   

Simbio, d.o.o.   

Slovenska gospodarska zveza   

Slovenski narodopisni institut Urban Jarnik   

Slovenski regionalno razvojni sklad   

Splošna bolnišnica Jesenice   

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko 

  

Štajerska gospodarska zbornica   

Študentska organizacija   

Študentska založba   

Slovenski orodjarski grozd   

TECES, tehnološki center za električne stroje   

Tehnološki park Ljubljana   

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta   

Univerza v Mariboru, FERI   

Urad RS za nadzor proračuna   

Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje   

Visoka šola za tehnologijo polimerov   

Zadruga Soča Trenta z.o.o.   

Zavod Prava poteza   
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Razvojna agencija Sotla   

RIS Dvorec Rakičan   

Riso d.o.o.   

Rosina d.o.o.   

RRA Koroška   

RRA Lur   

RRA MURA   

Simbio, d.o.o.   

Slovenska gospodarska zveza   

Slovenski narodopisni institut Urban Jarnik   

Slovenski regionalno razvojni sklad   

Splošna bolnišnica Jesenice   

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko 

  

Štajerska gospodarska zbornica   

Študentska organizacija   

Študentska založba   

Slovenski orodjarski grozd   

TECES, tehnološki center za električne stroje   

Tehnološki park Ljubljana   

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta   

Univerza v Mariboru, FERI   

Urad RS za nadzor proračuna   

Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje   

Visoka šola za tehnologijo polimerov   

Zadruga Soča Trenta z.o.o.   

Zavod Prava poteza   
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Zavod Risa   

Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor   

Zavod RS za zaposlovanje   

Zavod za inovativnost in podjetništvo   

Zavod za turizem Maribor - Pohorje   

Zavod, tovarna trajnostnega turizma, Ljubljana   

Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj   

ZRC SAZU   

ZRS Bistra Ptuj   
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