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Programsko območje
Slovenija:

Avstrija:

Gorenjska
Goriška
Koroška
Osrednjeslovenska
Podravska
Pomurska
Savinjska
Zasavska

Westliche Obersteiermark
Östliche Obersteiermark
Oststeiermark
West- and Südsteiermark
Graz
Klagenfurt-Villach
Oberkärnten
Unterkärnten
Südburgenland
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Finančni okvir programa
Stopnja
sofinanciranja
max. 85%

47,9 mio
ESRR
sredstev
Za projekte
44,9 mio ESRR
sredstev
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Splošni cilj programa
zagotoviti skladen razvoj sodelujočih
čezmejnih regij
in
omogočiti vsem državljanom, da kar najbolje
izkoristijo dane naravne pogoje ter priložnosti

5

Prednostne osi
1. prednostna os:
Krepitev čezmejne
konkurenčnosti, raziskav
in inovacij

3. prednostna os:
Izboljšanje institucionalne
zmogljivosti in učinkovita
javna uprava

2. prednostna os:
Varstvo okolja in spodbujanje
učinkovite rabe virov

4. prednostna os:
Tehnična pomoč
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Prednostna
os

Tematski cilj

Prednostna naložba

ESRR v EUR (%)

Prednostna
os

Tematski cilj 1

15.023.809

in inovacij

1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter
vzpostavljanje povezav med sinergijami, med podjetji, R&R centri in
visokošolskim izobraževanjem

Tematski cilj 6

6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine

17.564.263

6(f) Spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja
in učinkovito rabo virov na področju odpadkov, voda, varstva tal ali
za zmanjšanje onesnaženosti zraka
11(b) Spodbujanje pravnega in administrativnega sodelovanja ter
sodelovanja med državljani in institucijami

(36,60 %)

1
Prednostna
os

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja

2

Ohranjanje in varstvo okolja ter
spodbujanje učinkovite rabe virov

Prednostna
os

Tematski cilj 11

3

Prednostna
os
4

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti
javnih organov in zainteresiranih strani in
učinkovita javna uprava
Tehnična pomoč

(31,31 %)

12.400.283
(25,84 %)

3.000.000
(6,25 %)
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Vrste upravičencev, ki jim je namenjena podpora v okviru prednostnih osi (PO)/naložb (PN)
PO 1/PN 1(b)












PO 2/PN 6(c)

 Lokalni, regionalni in nacionalni organi ter organizacije (npr. ministrstva, lokalne skupnosti, javni zavodi in službe).
 Institucije, organizacije, združenja in NVO, ki delujejo na področju varstva in ohranjanja narave, okolja, prostorskega načrtovanja, javnega prevoza,
kulture in turizma.

PO 2/PN 6(f)

 Lokalni, regionalni in nacionalni organi ter organizacije (npr. ministrstva, lokalne skupnosti, javni zavodi in službe).
 Institucije in organizacije, ki delujejo na področju upravljanja voda, varstva narave, okolja in preprečevanja tveganja, prostorskega načrtovanja ter druge
raziskovalne organizacije.
 Združenja in NVO, ki delujejo na področju varstva voda in narave, biološke in geološke raznovrstnosti ter okolja.

PO 3/PN 11(b)

 Lokalne in regionalne javne ter državne uprave.
 Druge vrste javnih in zasebnih organizacij/institucij, zainteresiranih za čezmejno sodelovanje (npr. institucije za izobraževanje in usposabljanje, institucije
in organizacije na področju obvladovanja tveganj, zdravstva, kvalifikacij, trga dela, NVO in združenja socialno izključenih, združenja za otroke itd.).

Zasebne in javne institucije za podporo podjetjem (inkubatorji, tehnološki parki, znanstveni parki, kompetenčni centri, središča za podporo podjetjem).
Podjetja (vključno z MSP).
Grozdi in mreže (vključno z grozdi in mrežami MSP).
Turistične institucije, zveze in agencije.
Raziskovalne institucije.
Univerze in druge institucije za akademsko ali višjo izobrazbo ter tehnološko ali poslovno usmerjene srednje šole.
Organizacije in institucije za usposabljanje in izobraževanje.
Institucije in organizacije, ki zastopajo gospodarske in socialne interese zaposlenih/delodajalcev.
Nacionalne, lokalne in regionalne (javne) oblasti .
Lokalne/regionalne institucije, razvojne organizacije in mreže.
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Razlike programskega obdobja 2014-2020
v primerjavi z obdobjem 2007-2013 (1. del)
•
•
•
•

pravna podlaga
sredstva
informacijska tehnologija
tematska osredotočenost - cilji
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Intervencijska logika programa / projektov

Vir: Interact 2014
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Razlike programskega obdobja 2014-2020
v primerjavi z obdobjem 2007-2013 (2. del)
•
•
•
•

predvideni razpisi
upravičeni stroški glede na zakonodajo
možnost pritožbe
programske strukture in njihove vloge
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Programske strukture

Skupni sekretariat
(SVRK)

Organ upravljanja
(SVRK, Sektor za upravljanje čezmejnih programov)

Organ za potrjevanje
(Javni sklad RS za
regionalni razvoj)

Odbor za spremljanje

Revizijski organ / Revizijsko telo
(Ministrstvo za finance Republike Slovenije/
Bundeskanzleramt Österreich)

Nacionalni / regionalni organi
SVRK
Sektor za evropsko
teritorialno
sodelovanje

RMB–
Regionalmanagement
Bgld GmbH

Amt der
Steiermärkischen
Landesregierung,
Abt. 17 - Landes- und
Regionalentwicklung

Amt der Kärntner
Landesregierung ,
Abt. 3 – Gemeinden und
Raumordnung, Uabt. Ortsund Regionalentwicklung

Prvostopenjska kontrola

KWF Kärntner
Wirtschafts förderungsfonds
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