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OU – IT/AD FJk –Trst
• Območje kot
pred 2007
• 3 mio preb.
• 5 IT NUTS 3
• 5 SI NUTS 3
katere

www-ita-slo.eu
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Spremembe 2014-2020
tematska koncentracija: več sredstev osredotočenih na manj
področij, s čimer dosežemo večji vpliv
usmerjenost k rezultatom, s podporo programa uresničiti željeno
spremembo, lažje merimo, kaj je bilo dejansko narejeno
poenostavitev, skupna pravila za vseh 5 skladov, e-kohezija
celovit pristop upoštevajoč skupni strateški okvir
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Splošni cilj programa
Spodbujati inovativnost, trajnost in
čezmejno upravljanje za oblikovanje bolj
konkurenčnega in povezanega
življenjskega okolja
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4 (+1) prednostne osi
spodbujanje inovacijske zmogljivosti za povečanje
konkurenčnosti območja
sodelovanje za nizko-ogljične strategije
varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
izboljšanje krepitve (institucionalne) zmogljivosti in čezmejnega
upravljanja

tehnična pomoč
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Finančni načrt = 77,9 mio ESRR
specifični cilji

do 85%
ESRR

strateški projekti +
EZTS = 50 %

1b okrepiti sodelovanje med ključnimi
akterji za spodbujanje prenosa znanja
in inovativnih dejavnosti v ključnih
sektorjih območja

24%
18,7 mio

2 strateška do 6 mio

4e nizko-ogljične strategije/plani za
učinkovito rabo energije, izboljšati
zmogljivosti za skupno načrtovanje

15%
11,6 mio

2 strateška do 6 mio

6c ohranjanje, varstvo, obnova in
razvoj naravne in kulturne dediščine
6d okrepiti celostno upravljanje
ekosistemov za trajnostni razvoj

3 strateški do 7,5 mio
EZTS GO=CTN=4,25 mio
35%
27,2

6f razvoj in preizkušanje inovativnih
zelenih tehnologij za izboljšanje
ravnanja z odpadki, vodo
11 izboljšanje inst. zmogljivosti javnih
organov in deležniki ter spodbujanje
sod. med državljani in institucijami

1 strateški do 2,5 mio

1 strateški do 2,5 mio
20%
15,5 mio

1 strateški do 2,5 mio
EZTS GO=CTN=4,25 mio
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Razpisi in vrste projektov
4 razpisi za standardne projekte = 27,8 mio ali
73,9%
2. krog razpisov za standardne projekte v 2018
začetek izvajanja dveh projektov EZTS GO v 2016
potrditev in izbor strateških projektov v 2017/2018

7

Vrste ukrepov

Indikativni ukrepi
Prenos znanj med raziskovalnimi centri, univerzami, inkubatorji,
grozdi in MSP za razvoj inovativnih produktov in storitev

1b ozaveščanje, prenos znanja in
kapitalizacija aktivnosti, podpora
skupnemu razvoju inovativnih
proizvodov in/ali storitev,
upoštevati področja prekrivanja
pametnih specializacij

Sodelovanje med podjetji in R&R za podporo start-up
Podpora in razvoj tehnoloških platform - SPS
Spodbujanje inovativnih okoljskih tehnologij in standardov v
skladu s SPS
Skupni uporabni raziskovalni in pilotni projekti v podporo
trajnostnemu razvoju regije
Skupni čezmejni univerzitetni študijski programi
Razvoj skupnih območnih nizko-ogljičnih strategij/načrtov) za
manjšo porabo energije (npr. javna razsvetljava)

4e znižanje porabe energije s
skupnimi strategijami za znižanje
onesnaževanja, tudi s
spodbujanjem trajnostnega
sistema javnega prevoza in rabo
alternativnih virov energije

Podpora R&D projektom s področja OVE tehnologij
Spodbujanje trajnostne dostopnosti do turističnih destinacij,
med podeželjem in urbanimi centri, v mestih, uvajanje
multimodalnosti
Analiza rabe in n Podpora R&D projektom s področja OVE
tehnologij
izmenjava dobrih praks na področju URE
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Vrste ukrepov

Indikativni ukrepi
Zmanjševanje in preprečevanje onesnaževanja
Manjše investicije za večjo dostopnost Natura2000 območij

6c skupne strategije, akcijski
načrti in orodja za varstvo
naravnih in kulturnih virov,
izvedba manjših investicij

Raziskave in pilotni projekti ohranjanja in obnove kulturne in
naravne dediščine
Promocija endogenih potencialov naravne in kulturne dediščine od
Alp do Jadrana za razvoj trajnostnega turizma
Integrirano upravljanje območij NATURA 2000, ukrepi za
odpravljanje konfliktov med dejavnostmi

6d skupna orodja za
ohranjanje biotske
raznovrstnosti in ekosistemov,
preizkušanje celovitih
strategij, spodbujanje
ozaveščenosti uporabnikov
zavarovanih območij

Razvoj turističnih produktov, storitev in manjših investicij (npr.
tematske poti, kolesarske poti…), skupni pristopi upravljanja (parki,
geoparki..), upoštevajoč okoljske standarde
Odstranjevanje in nadzor tujerodnih invazivnih vrst, preprečevanje
izgub biotske raznovrstnosti in evtrofikacije, razvoj ekosistemskih
storitev, zelena infrastruktura in ekosistemski koridorji
Ponovna raba odpadkov/odpadne vode v krožnem gospodarstvu

6f izvedba manjših okolju
prijaznih investicij

prenos in izmenjava dobrih praks uporabe inovativnih tehnologij
Spodbujanje inovativnih tehnologij za doseganje ugodnega stanja
voda v okviru izvajanja vodne in protipoplavne direktive
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Vrste ukrepov

Indikativni ukrepi
Razvoj skupnih modelov administrativnih postopkov,
harmonizacija pravil, orodij in zakonodaje za prost dostop
podjetij in ljudi na vseh ključnih področjih (standardizacija
pristaniških dejavnosti, prostorsko načrtovanje…)
Skupne aktivnosti v primeru naravnih nesreč (akcijski načrti za

11 projekti za dvig
institucionalne zmogljivosti s
ciljem razvoja struktur,
sistemov in orodij
ter projekti, ki naslavljajo
potrebe in potencial ljudi

prilagajanje klimatskim spremembam, inf. sistemi obveščanja..)
Skupne smernice za ANTE ali SEAP (akcijski načrti za trajnostno
rabo energije)
Sodelovanje na področju izobraževanja, javnega zdravstva,
promocije zdravega življenjskega sloga, s ciljem učinkovite rabe
kadrov in koordiniranih storitev
Vzpostavitev skupnih informacijskih sistemov pred poplavami
Načrtovanje in organizacijske strukture za čezmejno upravljanje
rek v kontekstu podpore WFD in protipoplavni direktivi
Podpora projektom za spodbujanje kulturne različnosti, ki
vključujejo narodni manjšini in usposabljanje znanja jezikov
sosednjih držav s ciljem vključevanja širše javnosti v čezmejno
partnerstva
10

Intervencijska logikausmerjenost k rezultatom
Pričakovana
sprememba

Problem

Skupni izziv

Ciljna
situacija

Proj. ideja
Ali je IT-SI
primeren
program?
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..prispevek projekta k doseganju
programskih ciljev prikazuje
povezava intervencijske logike
projekta s programsko…. Prijavnica
omogoča povezave..
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Prednostna os
Specifični cilj
predstavlja želeno
spremembo, h kateri
morajo projekti
prispevati

Ukrepi, ki jih bo podprl
program, povemo, kako
bomo dosegli
spremembo

Programski
program
rezultat

merljivi
programski
kazalniki
učinkov

Splošni
ojektcilj
projekta

Rezultat
projekta

Spec. cilj
projekta

Glavni
učinki
projekta
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Prednostna os 4
Spec.cilj 11
Izboljšanje
institucionalnih
zmogljivosti

Programski
program
rezultat:
+10%
sodelovanje

Splošni
rojekt
cilj
projekta
?

Rezultat
projekta
?

Spec.cilji
projekta
?

Glavni
učinki
projekta
?

programski kazalniki
učinkov:

Ukrepi za 11:
Za dvig institucionalne
zmogljivosti struktur,
sistemov in orodij in
naslavljajo potrebe in
priložnosti prebivalstva

10 skupnih dogovorov z
različnih področij,
skupne rešitve,
harmonizacija pravil
5 skupnih zdavstveno
socialnih teamov
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..uporabiti rezultate, sinergije
iCON CLIMAPARKS AGROTOUR
KRAS-CARSO HYDROKARST
CAMIS BIMOBIS SALTWORKS
Croctal POTI MIRU IDAGO
..jih soočiti s cilji skupnosti in
določiti nove korake..
www.ita-slo.eu www.eu.skladi.si
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