
 

         Datum: 18. 8. 2017 

Povzetki projektov odobrenih v okviru 1. roka Javnega razpisa programa 

sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020 

Navedeni projekti so bili potrjeni na 2. zasedanju Odboru za spremljanje Interreg V-A Slovenija-Avstrija 

(2. in 3. junija 2017). Za njih so bile podpisane pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR.  

Povzetki projektov so bili pripravljeni s strani prijaviteljev v okviru oddanih projektnih vlog. 

3. prednostna os (izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna 

uprava) 

 
Akronim projekta: EUfutuR (614.963,62 EUR ESRR):  

Vodilni Partner: ARGE Geopark Karawanken 

Projektni partnerji: RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o., Zavod Republike 

Slovenije za varstvo narave, Društvo Kulturni dom Pliberk/Bleiburg 

Karavanke UNESCO globalni Geopark (v nadaljevanju GP) obstaja od marca 2013 in je sestavljen iz 14 

občin iz obeh strani meje, ki so skupaj združene v delovni skupnosti. 

Že kmalu po nastanku se je pokazalo, kljub detajlirano dorečenemu statutu, da predstavlja bilateralno 

sodelovanje v obliki delovne skupnosti, zaradi različnih legitimnih in finančno tehničnih nacionalnih 

okvirnih pogojev, velik operativni izziv. 

Glavni cilji: 

1.) Ustanovitev EZTS Geopark z vključenostjo ciljev ustreznih strokovnih institucij 

2.) Krepitev bilateralne identitete 

3.) Krepitev mednarodnega pomena Geoparka 

Glavni neposredni učinki : 

1) 1 Statut EZTS (občine, strokovne institucije) 

2.) Vloga za ustanovitev EZTS (občine, strokovne institucije) 

3.) Javno učinkoviti ukrepi za aktivno vključitev prebivalstva (prebivalstvo, šole) 

4.) Osnutek AlpeAdria Geopark platforme (Geopark z vsemi partnerji) 

5.) Izvedena UNESCO konferenca (Geopark partnerji in prebivalstvo) 

Pristop: 

1.) Moderiran proces k legitimnim in finančno-tehničnim izzivom 

2.)  Tematsko-specifične aktivnosti z javno učinkovitostjo 

Nujnosti: 

Nadaljnji razvoj Geoparka sledi izključno ciljem čezmejnega sodelovanja. 

Novo/inovativno: 



- Prvo medobčinsko sodelovanje med Avstrijo in Slovenijo, ki se želi uveljaviti kot EZTS 

- Tako bo Geopark prvo obmejno območje, v katerem se bo do sedaj prostovoljno sodelovanje občin 

spremenilo v zavezujoči program 

- Skozi javno učinkovite prireditve in kreativno sodelovanje na območju se mora vzpostaviti nova oblika 

oz. prva bilateralna oblika sodelovanja državljanov 

- Geopark bo skozi aktivno uporabo možnosti v UNESCO mreži, to dosedanjo obrobno destinacijo 

mednarodno pozicioniral. 

Akronim projekta: L2P-2020Plus (668.338,96 EUR ESRR):  

Vodilni Partner: Stadtgemeinde Bad Radkersburg 

Projektni partnerji: Bundes-Oberstufenrealgymnasium Bad Radkerburg, Gimnazija Murska Sobota, 

Inštitut za ekonomska raziskovanja, Bad Radkersburg Beteiligungs gesellschaft m.b.H. 

Mladini pripada prihodnost, naša naloga pa je, da ji omogočimo najboljše možnosti. Pri tem je bistvena 

vloga usposabljanja in prav to je tema projekta L2P-2020Plus. 

Cilj projekta je izboljšanje sodelovanja ustanov, da bi ustvarili poklicne možnosti za mlade v obmejnem 

gospodarskem prostoru. Zato je potrebno predvsem skupno razumevanje položaja mladih na 

čezmejnem trgu dela, kar bo omogočila študija »Youth on the cross-border job market« (Mladi na 

čezmejnem trgu dela). Pravi odgovor na izzive skupnega čezmejnega trga dela je medregionalni 

izobraževalni program, ki ga lahko ponudimo bilateralno na obeh straneh meje in ki ga bodo razvila 

tudi lokalna podjetja. 

Projektni partner BORG v Avstriji bo dve leti ponujal možnost izobraževanja za dijake iz Slovenije in 

Avstrije, prenos v Slovenijo se pripravlja z izobraževanjem učiteljev (na način train the trainer). To 

izobraževanje bo koristno ne samo za udeležene dijake, ampak tudi za podjetja, ki na ta način lahko 

izboljšajo svoj položaj na področju pomanjkanja strokovnih delavcev. Izobrazba, ki lahko vodi do 

zaposlitve v lokalnem podjetju, je učinkovit ukrep proti odseljevanju mladih s podeželja. 

Pet projektnih partnerjev pri izvedbi projekta sledi inovativnemu pristopu: čezmejni vidik, ki zahteva 

sodelovanje partnerjev iz obeh držav, pomeni v primeru projekta L2P-2020Plus nov pogled na trg dela 

v programskem območju (partnerji izhajajo iz skupnega čezmejnega trga dela) ter razvoj nove vrste 

izobraževanja: skupni, medregionalni izobraževalni program. 

Akronim projekta: REGIO HELP (1.005.890,00 EUR ESRR):  

Vodilni Partner: Haus des Lebens GmbH 

Projektni partnerji: Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, Univerza v Mariboru - Ekonomsko-

poslovna fakulteta, Nekom Customer Care GmbH 

V zadnjih desetletjih smo v obeh državah za različne problemske situacije kot so brezposelnost, 

revščina, dolgotrajna oskrba, brezdomstvo, bolezni telesa in duha, invalidnost, težave pri vzgoji, 

odvisnosti, nasilje, dolgovi in mnoge druge, v katerih se znajdejo ljudje, razvili podporne storitve . Vseh 

teh storitev pa zaradi demografskih sprememb in nihanj v gospodarskih gibanjih na dolgi rok nismo več 

sposobni financirati iz proračuna, nove potrebe pa lahko zadovoljimo le, če na drugi strani opustimo 

financiranje obstoječih. Regio Help je pobuda regij Voitsberg in Pomurja, s katero želimo pokazati, da 



je učinkovitejše upravljanje z viri  (finančnimi, človeškimi, infrastrukturo) možno in smiselno že na ravni 

regije ali upravne enote. Izkušnje kažejo, da se ljudje v stiski obračajo na napačne institucije (tudi do 

10 institucij!), preden najdejo pravo za rešitev njihove težave. Projekt ponuja rešitev v obliki  samo-

učečega sistema za upravljanje znanja in podatkov, razvitega na TU Gradec, s katerim bodo ljudje v 

stiski hitreje našli pravo institucijo . Ta sistem bo javno dostopen na informacijskih točkah, pri različnih 

javnih institucijah v regiji, preko telefona ali preko spleta. Skupna tehnična in podatkovna baza bo 

ljudem omogočala poiskati pomoč  tudi v sosednji državi.  Vzpostavljena bo platforma za sodelovanje 

relevantnih institucij s področja sociale in zdravje v regiji, preko katere bodo te prilagajale ponudbo 

podpornih storitev dejansko ugotovljenim potrebam na terenu. Univerza v Mariboru bo podprla novi 

sistem z optimizacijo procesov in evalvacijo učinkov projekta na izboljšanje natančnosti izbora prave 

institucije med uporabniki ter učinek na stroške sistema. Socialni oddelek Dežele Štajerska in 

Regionalna akcijska skupina za vlaganje v zdravje in razvoj Mura, ki vključuje regionalne institucije s 

področja sociale in zdravja, sta izrazila velik interes za novi pristop in si obetata koristi tudi od 

čezmejnega prenosa znanja in izkušenj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Povzetki projektov odobrenih v okviru 2. roka Javnega razpisa programa 

sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020 

O navedenih projektih je Odbor za spremljanje Interreg V-A Slovenija-Avstrija razpravljal v okviru 3. 

zasedanja (1. in 2. februarja 2017) in so bili odobreni v okviru 7. pisne procedure (10. februarja 2017). 

Za njih so bile podpisane pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR. 

Povzetki projektov so bili pripravljeni s strani prijaviteljev v okviru oddanih projektnih vlog. 

3. prednostna os (izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna 

uprava) 

Akronim projekta: City Cooperation II ( 1.618.741,27 EUR ESRR):  

Vodilni Partner: Die Oststeirische Städtekooperation 

Projektni partnerji: Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, Razvojni center Murska Sobota, 

PORA razvojna agencija Gornja Radgona 

Gre za poglobitev uspešnega trilateralnega partnerstva. Projekt City Cooperation je v finančni perspektivi 2007-

2013 pripomogel k temu, da se je ustanovilo partnerstvo 24 mest (AT-SI-HU) in da so v sklopu sodelovanja bile 

izvedene pilotne aktivnosti. Temelječ na teh izkušnjah hoče 8 avstrijski, 9 slovenskih ( in 7 madžarskih) mest to 

iniciativo znatno poglobiti in se osredotočiti na dva zelo aktualna skupna izziva, ki sta značilna za regijo. Da bi 

prišlo bolj do izraza identificiranje s kooperacijo v mestih na politični, administrativni, gospodarski in turistični 

ravni, so avstrijska mesta ustanovila lastno društvo kot nosilec, ki združuje vse aktivnosti in predstavlja osnovo 

za trilateralno glavno odgovornost  kot osrednji rezultat projekta.  Glavni cilj projekta je primerljiv s programsko 

specifičnim ciljem – Dvig nivoja čezmejnega sodelovanja med občinami – krepitev mest in njihovih odločevalcev 

v mreži kot najpomembnejši nosilci čezmejnega (Slovenija-Madžarska-Avstrija)  policentričnega razvoja, ki je 

usmerjen k rasti, kar se doseže z usklajevanjem in nadaljnjim razvojem pozicioniranja posameznega 

partnerja/mesta v mreži kot individualno profiliranega in medregisjko opaznega, prepoznavnega in 

izstopajočega, kot tudi kooperacije v celoti, s skupnim razvojem in implementacijo inovativnih sistemov 

pridobivanja kupcev in povečanje njihove potrošnje, ki so vezani na določeno mesto, kot strategija za 

premagovanje aktualnih izzivov kot so digitalne novosti in spremembe. Mesta policentrično strukturirane mejne 

regije iščejo rešitve, da bi s povezovanjem novih rešitev povečala konkurenčnost podjetij in regije nasploh. 

 
Akronim projekta: NEKTEO  ( 1.208.071,85 EUR ESRR):  

Vodilni Partner: Amt der Kärntner Landesregierung 

Projektni partnerji: Goriška lokalna energetska agencija - Nova Gorica, Razvojna agencija Sora d.o.o., 

Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, Mestna občina Nova Gorica 

S ciljem učinkovitejše in trajnostne uporabe energije se bodo v njegovem okviru izvajali namenski, privlačni in 

inovativni čezmejni ukrepi na področju energetske učinkovitosti. Projekt bo ljudem približal in podrobneje 

pojasnil teme, kot je izboljšanje energetske učinkovitosti. Novi pristopi (kot je čezmejni NEKTEO-ambasador), 

podkrepljeni s posredovanjem znanja (izobraževalni programi in IT-orodja), bodo zagotovili preprostejši dostop 

do tega tematskega področja. Z vzpostavitvijo čezmejne mreže energetsko vzorčnih točk in terenskih 

predstavitev s strani pilotnih občin se bo spodbujala osveščenost projektnih ciljnih skupin. Glavni skupni cilj 

projekta je  vzpostavitev trajnostnih in dolgoročnih dejavnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti, 

energetskega prihranka in uporabe obnovljivih virov energije v projektnih regijah ter s tem spodbuditi ukrepe za 

zaščito podnebja. Javna uprava in njeni organi bodo vzpostavili ukrepe za izboljšanje sodelovanja in skupnih 



prizadevanj na čezmejni upravni ravni. V ta namen bodo v vsaki regiji občinske javne uslužbence in pristojne 

osebe za energijo usposobili za izboljšanje energetske učinkovitosti. 

Akronim projekta: URBAN DIVERSITY   ( 713.944,41 EUR ESRR):  

Vodilni Partner: Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
Projektni partnerji: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Abteilung für Wirtschafts- 

und Tourismusentwicklung der Stadt Graz, Land Steiermark 

Projekt bo s pomočjo povezovanja med migrantskimi podjetniki in njihovimi družinami iz Ljubljane in Gradca skozi 

kreativnost s promoviranjem raznolikosti pripomogel k večji družbeni kohezivnosti v obeh mestih in v regiji. 

Razvijal bo potencial migrantskih podjetnikov in prispeval k odstranjevanju družbenih ovir zanj. Model 

povezovanja bo primeren tudi za vključevanje beguncev v družbo. Glavni skupni cilj projekta je dodatno razviti 

potencial in kreativnost migrantskih podjetnikov in njihovih družin preko povezovanja med obema mestoma in 

sodelovanja z namenom okrepiti njihovo ekonomsko drznost in samostojnost. 

 

 


