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SODELUJTE NA NAŠI DELAVNICI O KAPITALIZACIJSKIH IN KOMUNIKACIJSKIH
AKTIVNOSTI TER EVROPSKEMU GREEN DEAL
V sklopu 18. EURegionsWeek bodo v torek, 13. oktobra, od 11.30 do 13. ure, na spletni delavnici z naslovom
"Interreg IT-SI CAP & COM in EU Green Deal" predstavljeni različni projekti, ki jih sofinancira program
sodelovanja Interreg Italija-Slovenija 14-20 in sicer INTER BIKE II, CROSSMOBY, ENERGY CARE,
LightingSolutions in MobiTour. V okviru tega seminarja bodo predavatelji delili izkušnje in njihovo
sodelovanje za skupno spodbujanje okolju prijaznega ravnanja in trajnostnega razvoja programskega
območja za bolj zeleno Evropo. Zagotovljeno bo simultano prevajanje v slovenskem, italijanskem in
angleškem jeziku. Za sodelovanje dne 13. oktobra nekaj minut pred 11.30 kopirajte naslednjo povezavo v
Google Chrome ter vnesite svoje ime, priimek in e-pošto.
POVEZAVA NA SPLETNO DELAVNICO: https://broadcaster.interactio.io/join?code=6yllv2lnlu2k4xp
Opozarjamo vas, da bo potrebno med delavnico uporabiti slušalke in mikrofon.

PRENOS DOBRIH PRAKS CROSSMOBY
Posoški razvojni center je bil povabljen, da partnerjem projekta Trans-borders, ki so se 23. septembra
srečali v Ljubljani, predstavi svoje izkušnje z vzpostavitvijo čezmejne avtobusne povezave med Mostom na
Soči, italijanskim Trbižem in Kranjsko Goro. Projekt Trans-borders, ki se izvaja v okviru programa Central
Europe, se posveča problematiki čezmejnih povezav javnega prevoza na perifernih območjih. Primer
čezmejne avtobusne povezave Most na Soči – Predel – Trbiž – Kranjska Gora, ki jo je Posoški razvojni center
pilotno vzpostavil v sklopu projekta Crossmoby, je v povezavi z Bohinjsko progo lep primer povezljivosti
vlaka in avtobusa z možnostjo prevoza koles. Miro Kristan je v predstavitvi poudaril vpetost prostora v
tromejo med Slovenijo, Avstrijo in Italijo, kar je z velikim zanimanjem potrdil tudi predstavnik programa
Central Europe.

SODELOVANJA CROSSMOBY
Regionalna razvojna agencija Koroške je 1. oktobra pripravila posvet na temo razvojnega potenciala koroške
proge. Na dogodku je s predstavitvijo o izkušnjah z Bohinjske proge sodeloval tudi Miro Kristan, iz projekta
CROSSMOBY. Predstavil je sveže informacije o načrtovanju vzpostavitve čezmejne železniške povezave med
Novo Gorico in Gorico ter pomen, ki ga ima proga v sistemu trajnostne mobilnosti. Železnica predstavlja
hrbtenico prometnih povezav, hkrati pa tudi razvoja v regiji in v čezmejnem območju. Posvet je potrdil
pomen izmenjave informacij in dobrih praks ter sinergijske učinke čezmejnih projektov.

KRAS BRKINI BIKES
V treh mesecih od vzpostavitve sistema za izposojo električnih koles KRAS BRKINI BIKES si je kolo izposodilo
563 oseb, medtem ko je bilo opravljenih 1934 izposoj. Na fotografiji je postaja na Kozini.

LADIJSKI PREVOZI CROSSMOBY
Brezplačni ladijski prevozi za potnike so potekali do konca junija do konca septembra, ob sobotah in
nedeljah!
Lokacije za vstop in izstop na ladjo:
- Ankaran, na pomolu Valdoltra
- Koper, zunanja obala ob parkirišču na Ukmarjevem trg
- Izola, na pomolu pred hotelom Marina
- Piran, pristanišče na pomolu pri rdečem svetilniku
Rezervacije mest na ladji niso bile možne. Storitev je potekala tudi v primeru slabega vremena, razen če bi
vreme onemogočalo varno plovbo.

CROSSMOBY – AVTOBUS OD ŽELEZNIŠKE POSTAJE MOST NA SOČI DO KRANJSKE GORE
Tako kot lani, je projekt CROSSMOBY tudi letos ponujal storitev čezmejne avtobusne linije med Posočjem in
Gorenjsko. Vožnje so potekale od 1.7.2020 do 31.8.2020. Sezonska avtobusna linija od železniške postaje
Most na Soči do Kranjske Gore povezuje dve železniški omrežji, dve regiji, dve državi in omogoča tudi
brezplačen prevoz koles. V kombinaciji z vlakom, pa tudi sicer, je linija ponujala številne možnosti za obisk
Julijskih Alp. Avtobus je zjutraj startal na železniški postaji Most na Soči in po dolini Soče preko prelaza
Predel pot nadaljeval do Trbiža (I) in Kranjske Gore (SI). Na dodatni prikolici je bil mogoč prevoz do 16
koles. Sredi dneva je avtobus opravil še eno zanko med Kranjsko Goro in Bovcem, zvečer pa se je vrnil do
izhodišča na železniški postaji Most na Soči in potnikom omogočil, da so pot zaključili z vlakom.

PROJEKTNI MEETINGI IN DOGODKI
V minulih šestih mesecih smo kljub neugodnemu času uspeli organizirati dogodke za predstavitev pilotnih
aktivnosti projekta. Prvi dogodek je potekal v Štanjelu, za predstavitev novega sistema za avtomatizirano
izposojo koles, KRAS BRKINI BIKES, 21. 7. 2020 na Gradu Štanjel. Drugi dogodek je bil v občini HrpeljeKozina, kjer smo 23. 9. 2020 javnosti predstavili pilotno aktivnost KOLO BUS, brezplačne storitve prevozov z
avtobusom za potnike in kolesa.
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Spletna stran programa Interreg Italia-Slovenia

CROSSMOBY je strateški projekt programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020, ki ga delno
sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).
-

Prednostna os 2: Sodelovanje za nizkoogljične strategije in akcijski načrti

-

Specifični cilj: SC 2.1.

-

Prednostna naložba: PN 4e

-

Tipologija projekta: Strateški

Projekt je pričel septembra 2018 in se bo zaključil novembra 2021, vanj pa je vključenih 8 slovenskih in
italijanskih partnerjev.
Celotna vrednost projekta znaša 4.117.387,76 €, od tega prispevek ESRR znaša 3.499.779,57

