Priloga 1: Povzetek letnega poročila za državljane za leto 2019
(člen 50(9) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Cilj programa sodelovanja med Italijo in Slovenijo je spodbujanje inovativnosti, trajnosti in
čezmejnega upravljanja za oblikovanje bolj konkurenčnega in povezanega življenjskega
okolja. Skupna vrednost programa znaša 92.588.181,00 EUR, od tega je 77.929.954,00 EUR iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in 14.658.227,00 EUR iz (javnih in zasebnih)
nacionalnih sredstev. V letu 2019 je program porabil vsa svoja sredstva (99,7 %). Najnovejši
podatki kažejo, da je program v letu 2019 potrdil 39 % izdatkov, kar je v skladu s ciljem EU glede
finančne uspešnosti.
Leta 2019 se je v okviru programa izvajalo 44 projektov (27 standardnih projektov, potrjenih leta
2016, 10 strateških projektov, potrjenih leta 2018, 5 projektov tehnične podpore, potrjenih leta
2018, in 2 CTN projekta, potrjena leta 2016). Vsi omenjeni projekti so v letu 2019 zabeležili reden
napredek pri izvajanju aktivnosti in na področju porabe finančnih sredstev. 8 standardnih
projektov se je leta 2019 zaključilo.
Poleg tega se je program v letu 2019 posvetil pripravi in objavi ciljnega razpisa za standardne
projekte s skupnimi finančnimi sredstvi iz ESRR v višini 11.745.958,92 EUR. Namen razpisa je bil
potrditi projekte, ki bi prispevali k doseganju kazalnikov programa z večjim zaostankom.
Ob koncu leta 2019 je bilo za financiranje sprejetih 16 standardnih projektov, v katere je
vključenih 94 partnerjev, za skupno 11.209.171,95 EUR sredstev iz ESRR. Ob koncu
predpogodbenega preverjanja sta bili podpisani 2 pogodbi o financiranju, medtem ko so bili
podpisi pogodb za druge projekte preloženi na leto 2020, saj so bila omenjena preverjanja v letu
2019 še vedno v teku. Omeniti je treba, da bodo vsi novi projekti začeli z aktivnostmi leta 2020.
Leta 2019 so bila potrjena tudi preostala odobrena proračunska sredstva za 4 tekoče projekte v
okviru prednostne osi 2 za dodelitev sredstev iz ESRR v znesku 275.312,24 EUR. Ta dodatna
sredstva so bila dodeljena za izvajanje dodatnih aktivnosti, ki prispevajo h kazalniku 2.1.1, ki
zaostaja, ter za aktivnosti komunikacije in kapitalizacije rezultatov (aktivnosti CAP & COM).
Po navodilih Evropske komisije je program opravil izjemno delo na področju komunikacije in
kapitalizacije rezultatov z vključevanjem upravičencev, pa tudi z ozaveščanjem javnosti o
rezultatih, doseženih s financiranjem EU. V zvezi s tem je bil v Štanjelu junija organiziran letni
dogodek, v okviru katerega je na okroglih mizah o zdravju in kulturni dediščini sodelovalo 100
udeležencev. Kot konkretno nadaljevanje letnega dogodka je oktobra v Izoli potekala skupna
konferenca projektov zdravstvenega področja, na kateri je bila poudarjena skupna želja po
nadaljevanju sodelovanja na tem področju v prihodnjem programskem obdobju 2021-27.
Septembra je bil v okviru praznovanja Dneva evropskega sodelovanja organiziran voden ogled v
Regionalnem parku Škocjanskih jam za 253 udeležencev. Ob tej priložnosti so bili za obiskovalce
organizirani tudi kolesarski izleti in interaktivne delavnice za otroke z uporabo rezultatov
projektov. Na celotnem programskem območju, v Sloveniji, Furlaniji - Julijski krajini in Venetu,
so bile organizirane številne druge delavnice in prireditve za podporo upravičencem in spodbujanje
napredka programa.
V oktobru je bil program izbran za organizacijo seminarja v Bruslju z naslovom »Pilotne aktivnosti
“CAP & COM” Interreg Italija-Slovenija za spodbujanje bolj zelene Evrope« v okviru evropskega
tedna regij in mest 2019. Nenazadnje je program ob številnih priložnostih promoviral Evropsko
združenje za teritorialno sodelovanje, ki upravlja projekte CTN, kot prvo tovrstno prakso v Evropi.
Skozi vse leto je bila širša javnost seznanjena o rezultatih, doseženih s programom in projekti, z
uporabo različnih komunikacijskih kanalov (spletna stran programa, družbena omrežja, kot je
Twitter - @InterregITASLO) ter spletnih strani partnerjev programa (uradne spletne strani
Republike Slovenije ter dežel Veneto in Furlanije - Julijske krajine).
Z vključitvijo v evropsko pobudo Združenja evropskih obmejnih regij, imenovano »Interreg
Volunteer Youth« oziroma mladi prostovoljci Interrega v okviru programa Evropske solidarnostne
enote, je program šest mesecev gostil šest mladih prostovoljcev in jim nudil priložnost, da

sodelujejo pri načrtovanju in organizaciji dejavnosti komunikacije in obveščanja. Te izkušnje so
nekaterim mladim udeležencem olajšale vstop na trg dela.
Nazadnje je treba dodati, da so v teku priprave na programsko obdobje sodelovanja 2021-2027.

