SPOROČILO ZA JAVNOST
Ministrica Smerkolj in deželni glavar Kaiser: Slovenija in Avstrija uspešni na področju čezmejnega
sodelovanja
Peca, Avstrija, 20. september 2016 – Ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Alenka
Smerkolj, se je danes srečala z deželnim glavarjem avstrijske Koroške, dr. Petrom Kaiserjem. V
ospredju pogovorov je bilo čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo do leta 2023, ki sta ga
državi uspešno izvajali že v programskem obdobju 2007–2013. Med drugim sta z dobrimi 67 milijoni
evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj skupaj uresničili že 89 projektov s področja
turizma, naravne in kulturne dediščine, gospodarstva, katerih učinek je viden na obeh straneh meje.
Sogovornika sta se zavzela, da bi bilo uspešnih skupnih projektov v programskem obdobju 2014–
2020 še več, med drugim pa sta močno poudarila pomembnost sodelovanja in povezovanja
projektnih partnerjev. Kot je dejala ministrica, so kulturna, ekonomska, družbena in politična
raznolikost med obema v programu sodelujočima državama prednost, ki jo je potrebno
obojestransko prepoznati, saj več Evrope po njenem mnenju v praksi pomeni tudi več idej in
trajnostnih rešitev.
Eden izmed odličnih primerov dobre prakse je tudi projekt Geopark, ki se bo tematsko nadaljeval v okviru
odobrenega projekta EUfutuR tudi v obdobju 2014–2020. Kot je dejala ministrica Smerkolj, gre za dober
primer čezmejnega sodelovanja, ki ima za cilj razvoj trajnostne turistične dejavnosti. »Projekt dokazuje, da
ima povezovanje preko meja izjemno dodano vrednost, tako z vidika združevanja izkušenj in praks,
trajnosti rezultatov, kot tudi širše turistične prepoznavnosti« je povedala. Na Peci je skupaj z deželnim
glavarjem, županjami in župani občin Geoparka Karavanke ter projektnimi partnerji (ARGE Geopark
Karavanke, Regionalna razvojna agencija za Koroško, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in
Društvo Kulturni dom Pliberk/Bleiburg) sodelovala na novinarski konferenci, kjer se je dotaknila tudi
aktualnega izvajanja programa čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo za programsko obdobje
2014–2020. »V tem okviru je bilo potrjenih že prvih 13 čezmejnih projektov, vrednih nekaj manj kot 13
milijonov evrov evropskega sofinanciranja, trenutno pa se ocenjuje 73 projektov, prispelih v okviru 2. roka
za predložitev vlog« je povedala Smerkoljeva. Napovedala je, da bo o njihovi potrditvi odločal Odbor za
spremljanje predvidoma februarja 2017 ter dodala, da se je v novem obdobju še povečala teža prispevkom
projektov k skupnim programskim rezultatom, čezmejni naravnanosti in trajnostnem učinku. »Novost je
tudi, da smo uvedli t.i. odprti razpis, ki omogoča sprotno vlaganje projektov, in prešli na e-kohezijo, kar je
bistveno skrajšalo roke od odobritve projekta do podpisa pogodbe, in sicer na manj kot 2 meseca«, je
dejala.
Projekt EufutuR, Geopark Karavanke je na prvem roku omenjenega javnega razpisa uspešno kandidiral za
nekaj manj kot 615 tisoč evrov evropskih sredstev. V njegovem okviru bo vzpostavljeno Evropsko
združenje za teritorialno sodelovanje Geopark, katerega cilj bo krepiti sodelovanje občin, različnih
turističnih institucij, regionalno razvojnih agencij in društev na omejnem območju med Slovenijo in Avstrijo,
partnerji v projektu si tako prizadevajo tudi za zmanjšanje administrativnih ovir za nadaljnji uspešen
regionalni razvoj.
In prav uspešen regionalni in obmejni razvoj je cilj programov evropskega teritorialnega sodelovanja. Po
besedah ministrice Alenke Smerkolj pa ti programi prispevajo tudi k integracijskem procesu znotraj EU in
graditvi evropske identitete. »Brez čezmejnih projektov ne bi bilo tovrstnega sodelovanja, ne bi bilo številnih
konkretnih rezultatov za državljane, ki imajo dolgoročen učinek na področju gospodarstva, turizma, kot tudi
ohranjanja bogate naravne in kulturne dediščine obmejnega območja. Vsak uspešno naložen razvojni evro,
evropski, ali nacionalni, je naložba v našo skupno prihodnost«, meni Smerkoljeva, ki je še prepričana, da
imajo EU programi evropskega teritorialnega sodelovanja veliko dodano vrednost. Po njeni oceni bodo zato
nujni tudi v prihodnje. Tudi zato je ministrica prepričana, da nas sodelovanje miselno in idejno bogati ter
spodbuja zavedanje, da naša soseščina ni tujina, ampak je del naše skupne Evrope.

DODATNE INFORMACIJE:
Skupno je v okviru programa čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v Programskem
obdobju 2014–2020 na voljo nekaj manj kot 45 milijonov evrov sredstev ESRR, za katera lahko
kandidirajo upravičenci z obeh strani meje (upravičenih je 17 regij: v Sloveniji Gorenjska, Koroška,
Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška in Zasavska statistična regija; v Avstriji pa
Vzhodna Štajerska, Zahodna in Južna Štajerska, Gradec, Zgornja Štajerska–Vzhod, Zgornja Štajerska–
Zahod, Spodnja Koroška, Celovec-Beljak, Zgornja Koroška in Južna Gradiščanska), in sicer s projekti, ki se
vsebinsko nanašajo na krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij, na varstvo okolja in
spodbujanje učinkovite rabe virov ter na izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovito javno upravo.
Prvi rok za oddajo projektov se je zaključil februarja 2016, končno odločitev o odobritvi pa je v začetku
junija 2016 sprejel Odbor za spremljanje programa, sestavljen iz predstavnikov obeh sodelujočih držav. Za
sofinanciranje je bilo odobrenih 13 projektov (prejeli smo 52 vlog) v skupni vrednosti 12,7 milijona evrov
sredstev ESRR, katerih cilj so dolgoročni učinki na področju izkoriščanja obmejnih potencialov s področja
raziskav in razvoja, gospodarstva, turizma, javnih storitev, naravne in kulturne dediščine in trajnostnega
medinstitucionalnega povezovanja. Podatki o odobrenih projektih so vam na voljo na spletni strani
programa www.si-at.eu, in sicer na povezavi http://84.39.218.252/si2/projekti/odobreni-projekti/.
Drugi rok javnega razpisa se je zaključil 27. julija 2016. Do roka je prispelo 73 projektnih vlog, s katerimi so
upravičenci kandidirali za preostanek sredstev ESRR – dobrih 32 milijonov evrov. Postopki izbora projektov
bodo zaključeni predvidoma februarja 2017, naslednji, tretji rok za predložitev vlog, pa bo razpisan
predvidoma pomladi 2017. Informacije o razpoložljivih sredstvih in natančen datum roka bodo na voljo na
spletni strani programa najmanj dva meseca pred zaključkom roka.
Organ upravljanja za program je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).
Geopark Karavanke ima od novembra 2015 mednarodni naslov UNESCO Geopark, kar je priložnost in
izziv za celotno območje. Projekt se torej ukvarja tako z izgradnjo bilateralne, notranje identitete, kakor tudi
z mednarodnimi učinki. Za cilj mednarodne prepoznavnosti območja Geoparka bo aktivno uporabljal
možnosti/priložnosti UNESCO mreže. Načrtovano je sodelovanje z okoliškimi Geoparki v prostoru Alpe
Adria in predlog lastne platforme sodelovanja pod naslovom »Alpe Adria Geopark«. Načrtovana je še
izvedba UNESCO mednarodne Geopark prireditve v Karavankah, promoviral pa se bo tudi zastavljen cilj
ustanovitev prvega EZTS na občinski ravni med Avstrijo in Slovenijo.
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