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IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 

z dne 3.8.2022 

o odobritvi programa sodelovanja „Interreg VI-A Italija-Slovenija“ za podporo iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja „evropsko teritorialno 

sodelovanje“ (Interreg) v Italiji in Sloveniji  

  

CCI 2021TC16RFCB034 

(BESEDILO V ITALIJANSKEM IN SLOVENSKEM JEZIKU JE EDINO 

VERODOSTOJNO) 

EVROPSKA KOMISIJA JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/1059 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 

2021 o posebnih določbah za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg), ki ga 

podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in instrumenti za zunanje financiranje1, ter 

zlasti člena 18(4) Uredbe, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Italija je 7. aprila 2022 v imenu Italije in Slovenije, ki so se dogovorile o vsebini 

programa sodelovanja v skladu s členom 16(5) Uredbe (EU) 2021/1059, prek 

elektronskega sistema Komisije za izmenjavo podatkov predložila program 

sodelovanja „Interreg VI-A Italija-Slovenija“ za podporo iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg) 

v Italiji in Sloveniji. 

(2) V skladu s členom 17 Uredbe (EU) 2021/1059 se s programom podpira programsko 

območje s seznama v Prilogi I k Izvedbenemu sklepu Komisije (EU) 2022/752. 

(3) Program sta pripravili Italija in Slovenija v sodelovanju s partnerji iz člena 8(1) 

Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta3. 

(4) Program vsebuje vse elemente iz člena 17(3) Uredbe (EU) 2021/1059 in je pripravljen 

v skladu s predlogo iz Priloge k navedeni uredbi. 

(5) Komisija je v skladu s členom 18 Uredbe (EU) 2021/1059 ocenila program 

sodelovanja in je 9. junija 2022 dala pripombe na podlagi odstavka 2 navedenega 

                                                 
1 UL L 231, 30.6.2021, str. 94.  
2 Izvedbenemu sklepu Komisije (EU) 2022/75 z dne 17. januarja 2022 o določitvi seznama programskih 

območij Interreg, ki bodo prejela podporo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in instrumentov 

Unije za zunanje financiranje, razčlenjenega po sklopih in programih Interreg v okviru cilja „evropsko 

teritorialno sodelovanje“ (UL L 12, 19.1.2022, str. 164). 
3 Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 z dne 24. junija 2021 o 

določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 

Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in 

akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo 

varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L 231, 

30.6.2021, str. 159). 
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člena. Italija zagotovila dodatne informacije in 12. julija 2022 predložila revidiran 

program sodelovanja. 

(6) Komisija je ugotovila, da je program skladen z Uredbo (EU) 2021/1059.   

(7) V skladu s členom 50 Uredbe (EU) 2021/1059 ta sklep pomeni sklep o financiranju v 

smislu člena 110(1) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in 

Sveta4 v zvezi z ESRR v okviru deljenega upravljanja. Določiti je treba elemente, na 

podlagi katerih se lahko v zvezi s programom iz tega sklepa prevzamejo proračunske 

obveznosti. 

(8) V skladu s členom 112(1) in (2) Uredbe (EU) 2021/1060 ter členom 13 Uredbe (EU) 

2021/1059 je treba za vsako leto določiti znesek skupnih finančnih sredstev, 

predvidenih za podporo iz ESRR, ter stopnjo sofinanciranja in največji znesek podpore 

iz skladov za vsako prednostno nalogo. Prav tako je treba določiti, ali se stopnja 

sofinanciranja za posamezno prednostno nalogo uporabi za skupni prispevek, ki 

vključuje javni in zasebni prispevek, ali za javni prispevek.  

(9) Program sodelovanja bi bilo zato treba odobriti – 

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:  

Člen 1 

Program sodelovanja „Interreg VI-A Italija-Slovenija“ za podporo iz ESRR v okviru cilja 

„evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg) v Italiji in Sloveniji za obdobje od 1. januarja 

2021 do 31. decembra 2027, predložen v končni različici 12. julija 2022, se odobri. 

Člen 2 

1. Najvišji znesek podpore iz ESRR za vsako leto je določen v Prilogi I.  

2. Največji znesek podpore za program znaša 70 898 662 EUR in se financira v okviru 

naslednjih proračunskih vrstic v skladu z nomenklaturo splošnega proračuna 

Evropske unije za leto 2022: 

05 02 01 00.05: 70 898 662 EUR (ESRR – evropsko teritorialno sodelovanje). 

3. Stopnja sofinanciranja za vsako prednostno nalogo je določena v Prilogi II. Stopnja 

sofinanciranja za vsako prednostno nalogo se uporabi za skupni prispevek, ki 

vključuje javni in zasebni prispevek. 

                                                 
4 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih 

pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) 

št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) 

št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) 

št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1). 
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Člen 3 

Ta sklep je naslovljen na Republiko Italijo in Republiko Slovenijo. 

V Bruslju, 3.8.2022 

 Za Komisijo 

 Elisa FERREIRA 

 Članica Komisije 

 

 


