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Razpisana sredstva in odobreni projekti za 
sofinanciranje s sredstvi Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR) 
 
V letu 2008 je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko  (SVLR), kot organ upravljanja operativnega programa Slovenija-

Avstrija 2007-2013, objavila prvi skupni javni razpis za sofinanciranje 

projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini 

31.542.394,00 evrov, in sicer za  sofinanciranje dejavnosti dveh prednostnih 

nalog. Prva prednostna naloga se vsebinsko nanaša na spodbujanje  

konkurenčnosti, znanja in gospodarskega sodelovanja (razvoj malih in 

srednje velikih podjetij, turizem, okolje, za na znanju temelječe 

gospodarstvo, tematska prednostna področja), druga prednostna naloga 

pa na spodbujanje trajnostnega in skladnega razvoja (upravljanje z 
naravnimi viri, okolje in energija, razvoj naselij in regionalni razvoj, socialni 

in kulturni razvoj). Obe prednostni nalogi vključujeta tudi dejavnosti, 

namenjene krepitvi razvoja človeških virov, mreženja, inovativnosti, 

informacijske in komunikacijske tehnologije, trajnostnega razvoja in enakih 

možnosti. 

 

V okviru 1. skupnega javnega razpisa sta bila objavljena dva roka za 

oddajo vlog. V okviru prvega roka 1. skupnega javnega razpisa so bile 23. 

junija 2009 podpisane pogodbe za sredstva iz ESRR v višini 25.629.072,62 €. 

Del ESRR sredstev 1. prednostne naloge, ki je v okviru prvega roka 1. 

skupnega javnega razpisa ostal nerazporejen, je bil predmet objave 

drugega roka 1. skupnega javnega razpisa za izbor projektov, ki se je 

zaključil 1. junija 2009. V okviru drugega roka 1. skupnega javnega razpisa 
so bila razpisana samo sredstva na 1. prednostni nalogi. 
 
Končno odločitev o odobritvi projektov, predloženih v okviru drugega 
roka 1. skupnega javnega razpisa, je na redni seji, 23. in 24. septembra 
2009, sprejel Skupni nadzorni odbor Operativnega programa Slovenija-
Avstrija 2007-2013, ki je sestavljen iz predstavnikov obeh sodelujočih 
držav. Skupni nadzorni odbor je za sofinanciranje odobril 7 projektov, za 
katere so bile tudi podpisane pogodbe o sofinanciranju s sredstvi ESRR.  
 

V okviru 1. skupnega javnega razpisa je bilo skupaj podpisanih 27 pogodb 

za sofinanciranje z sredstvi ESRR, pri čemer jih je bilo 20 podpisanih v okviru 

prvega in 7 v okviru drugega roka zadevnega javnega razpisa. 

 

Informacije, povezane s programom, so vam na voljo na spletni strani 

programa, www.si-at.eu, natančnejše podatke o odobrenih projektih 

najdete na povezavi http://www.si-

at.eu/projects_sl/category/the_list_of_approved_operations_within_the_2

nd_deadline_of_the_1st_open_cal/. 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

                                  

          

 

 

Dragi bralci,  
 
Za nami je še eno uspešno 
leto, v katerem smo skupinsko 
in individualno dosegli, kar se 
je doseči dalo. Določene 
neuresničene novoletne 
obljube bomo prenesli v leto, 
ki je pred nami in se trudili, da 
bi nam jih tokrat le uspelo 
uresničiti.  
 
Želimo vam prijetne praznike 
in uspešno ter produktivno 
leto 2010. 
 
Skupni Tehnični Sekretariat 
Operativnega programa 
Slovenija-Avstrija 2007-2013 
 

VSEBINA: 

Stran 2: Razpisana sredstva in     
              odobreni projekti za   
              sofinanciranje s   
             sredstvi Evropskega   
             sklada za regionalni  
             razvoj (ESRR) 
Stran 3: Dogodki 
Stran 4: Kratek povzetek          
             vsebin projektov (2. rok  
             1. JR) 
Stran 6: Novoletne želje ,     
              voščila…prazne   
              besede ali…? 
Stran 7: Obvestila  
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DOGODKI 

   
KKKOOONNNFFFEEERRREEENNNCCCAAA   OOO   ČČČEEEZZZMMMEEEJJJNNNEEEMMM   SSSOOODDDEEELLLOOOVVVAAANNNJJJUUU   AAAVVVSSSTTTRRRIIIJJJEEE,,,   
HHHRRRVVVAAAŠŠŠKKKEEE,,,   IIITTTAAALLLIIIJJJEEE   IIINNN   SSSLLLOOOVVVEEENNNIIIJJJEEE 
   
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je v sodelovanju s Službo Vlade 
RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 16. septembra 2009 v 
okviru mednarodnega obrtnega sejma (MOS) v Celju, organizirala 
konferenco o čezmejnem sodelovanju. 
V času gospodarske in finančne krize je   
podpora podjetjem pri poslovanju izjemno  
pomembna. Poslovne priložnosti je treba  
iskati na različnih ravneh sodelovanja, eno  
pomembnejših priložnosti sofinanciranja  
pa predstavljajo tudi sredstva evropske  
kohezijske politike namenjena čezmejnemu  
sodelovanju. V programskem obdobju  
2007-2013 je prijaviteljem za te namene  
sodelovanja na voljo skoraj 300 milijonov  
evrov. Da bi podjetjem čim bolj približali možnosti sofinanciranja projektov 
v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja, so bile na konferenci 
predstavljene dejavnosti in ukrepi, ki lahko pripomorejo k boljšemu 
čezmejnemu sodelovanju malih in srednje velikih podjetij. Izmenjali so se 
pogledi o prihodnjem sodelovanju ter spregovorilo o dosedanjih izkušnjah 
in rezultatih. 
 

DDDEEELLLAAAVVVNNNIIICCCEEE   ZZZAAA   PPPOOORRROOOČČČAAANNNJJJEEE   ZZZAAA   PPPRRRIIIJJJAAAVVVIIITTTEEELLLJJJEEE  

 

9. septembra v Laškem v Sloveniji in 10. septembra 2009 v kraju Seggau 
v Avstriji sta bili za upravičence prvega roka 1. skupnega javnega razpisa 
OP SI-AT 2007-2013, izvedeni delavnici na temo informacijskega sistema 
ISARR in poročanja. Obeh delavnic se je udeležilo 157 predstavnikov 
vodilnih in projektnih partnerjev iz Slovenije in Avstrije. 
 
Postopek poročanja in organi, ki so vključeni v postopek poročanja: 

Gradivo iz delavnic lahko najdete na naslednji spletni povezavi: 
http://www.si-at.eu/application_sl/category/workshop/ 

 

 
 
 
 
KONTAKTNI PODATKI: 

Organ upravljanja (OU): 
Laura Lajh Rauter 

Tel. +386(0)2 2294 214 

e-pošta: laura.lajh@gov.si 

Skupni tehnični sekretariat (STS): 
Vodja STS: Karmen Berlič 

tel. +386 (0)2 229 42 09 

e-pošta: jts-si-at.svlr@gov.si  

 

Kontaktna oseba za razpise: Mojca Trafela 

tel. + 386 (0)2 229 42 15 

e-pošta: jts-si-at.svlr@gov.si  

 

Kontaktna oseba: Aleš Mir 

tel. +386 (0)2 229 42 06 

e-pošta: jts-si-at.svlr@gov.si  

 

Kontaktna oseba: Marijana Simonič 

tel. +386 (0)2 229 42 07 

e-pošta: jts-si-at.svlr@gov.si  

 

Kontaktna oseba: Darja Remsko 

tel. +386 (0)2 229 42 08 

e-pošta: jts-si-at.svlr@gov.si  

 
Regionalna telesa v Sloveniji: 
Kontaktna oseba: Mateja Vegič 

tel. + 386 (0)2 229 42 32 

e-pošta: mateja.vegic@gov.si  

Svetozarevska 6, SI-2000 Maribor 

 

Kontaktna oseba: Janez Praper 

tel. + 386 (0)2 229 42 30 

e-pošta: janez.praper@gov.si  

Svetozarevska 6, SI-2000 Maribor 

 

Kontaktna oseba: Ksenija Fak 

tel. + 386 (0)2 229 42 33 

e-pošta: ksenija.fak@gov.si  

Svetozarevska 6, SI-2000 Maribor 

 

Regionalna telesa v Avstriji: 
R M B - Regionalmanagement Bgld GmbH 

Marktstraße 3, Technologiezentrum Eisenstadt, 

A-7000 Eisenstadt 

Kontaktna oseba: Harald Ladich 

tel. +43 (0)26 82 704 2424 

e-pošta: harald.ladich@rmb.co.at  

 

Amt der Steiermärkischen Landesregierung  

Abt. 16 - Landes- und Gemeindeentwicklung 

Stempfergasse 7, A-8010 Graz 

Kontaktna oseba: Johann Klug 

tel. +43 (0)316 877 2170 

e-pošta: johann.klug@stmk.gv.at  

 

KWF Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds  

Heuplatz 2, A-9020 Klagenfurt 

Kontaktna oseba: Karl Hren 

tel. +43 (0)463 558 0024,  

e-pošta: Hren@kwf.at  

za prednostno nalogo 2 v sodelovanju z 
Amt der Kärntner Landesregierung , Abt. 20 - 

Landesplanung 

Mießtalerstraße 1, A-9020 Klagenfurt 

Kontaktna oseba: Armin Schabus 

tel. + 43 (0)463 536 32023 

e-pošta: armin.schabus@ktn.gv.at     

 

 

 

STS  

Zahtevek za  
povračilo VP s 

prilogami 

Partner/vodilni 
partner 

Kontrolna 

enota  
Kontrolna 

  enota  
  

Partner  Partner  

Izjava o potrjenih izdatkih 

Kontrolna 

  enota  
 

Partnerjev zahtevek za 
izplačilo  s prilogami 
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DDDEEELLLAAAVVVNNNIIICCCEEE   ZZZAAA   PPPRRREEEDDDSSSTTTAAAVVVIIITTTEEEVVV   222...   SSSKKKUUUPPPNNNEEEGGGAAA   JJJAAAVVVNNNEEEGGGAAA   RRRAAAZZZPPPIIISSSAAA   
ZZZAAA   IIIZZZBBBOOORRR   PPPRRROOOJJJEEEKKKTTTOOOVVV   
 

V okviru 2. skupnega javnega razpisa Operativnega programa 

Slovenija-Avstrija 2007-2013 sta bili 12. novembra 2009 v Zrečah 

(Slovenija) in 24. novembra 2009 v Tinjah/Tainach (Avstrija) 

organizirani informativni delavnici s predstavitvijo razpisne 

dokumentacije. Na delavnicah so bili prisotni potencialni prijavitelji 

iz Slovenije in Avstrije, ki so želeli pridobiti splošne in specifične 

informacije glede priprave razpisne dokumentacije ter odgovore 

na vprašanja iz različnih tematskih sklopov.  

                                                                                    

 

 

 

 

 

V OKVIRU 2. ROKA 1. SKUPNEGA JAVNEGA RAZPISA JE BILO ODOBRENIH DODATNIH 
7 PROJEKTOV, KI SO TRENUTNO V FAZI PODPISOVANJA 
   

VVV   oookkkvvviiirrruuu   dddrrruuugggeeegggaaa   rrroookkkaaa   111...   ssskkkuuupppnnneeegggaaa   jjjaaavvvnnneeegggaaa   rrraaazzzpppiiisssaaa   zzzaaa   iiizzzbbbooorrr   ppprrrooojjjeeekkktttooovvv   jjjeee   bbbiii lllooo   ooodddooobbbrrreeennniiihhh   777   

ppprrrooojjjeeekkktttooovvv   zzzaaa   sssooofffiiinnnaaannnccciiirrraaannnjjjeee   sss   sssrrreeedddssstttvvviii    EEEvvvrrrooopppssskkkeeegggaaa   ssskkklllaaadddaaa   zzzaaa   rrreeegggiiiooonnnaaalllnnniii    rrraaazzzvvvooojjj ...   OOOdddooobbbrrreeennniii    ppprrrooojjjeeekkktttiii    

ssseee   nnnaaannnaaašššaaajjjooo   nnnaaa   pppooodddrrrooočččjjjaaa   dddeeejjjaaavvvnnnooossstttiii    111...   ppprrreeedddnnnooossstttnnneee   nnnaaalllooogggeee   iiinnn   bbbooodddooo   zzz   zzzaaassstttaaavvvlll jjjeeennniiimmmiii   ccciii lll jjj iii    iiinnn   uuussspppeeešššnnnooo   

iiimmmpppllleeemmmeeennntttaaaccciii jjjooo   ooobbbooogggaaatttiii lll iii   ooobbbmmmooočččjjjaaa   vvv   ppprrrooogggrrraaammm   vvvkkklll jjjuuučččeeennniiihhh   rrreeegggiii jjj    ttteeerrr   ppprrriiissspppeeelllaaa   kkk   nnneeepppooosssrrreeedddnnneeemmmuuu   

rrraaazzzvvvooojjjuuu   llleee---ttteeehhh   tttaaakkkooo   nnnaaa   ooobbbmmmooočččjjjuuu   RRReeepppuuubbblll iiikkkeee   SSSlllooovvveeennniii jjjeee   kkkooottt   tttuuudddiii   nnnaaa   ooobbbmmmooočččjjjuuu   RRReeepppuuubbblll iiikkkeee   AAAvvvssstttrrr iii jjjeee...   

KKKRRRAAATTTEEEKKK   PPPOOOVVVZZZEEETTTEEEKKK   VVVSSSEEEBBBIIINNN   PPPRRROOOJJJEEEKKKTTTOOOVVV   OOODDDOOOBBBRRREEENNNIIIHHH   VVV   OOOKKKVVVIIIRRRUUU   222...   RRROOOKKKAAA   111...    SSSKKKUUUPPPNNNEEEGGGAAA   JJJAAAVVVNNNEEEGGGAAA   RRRAAAZZZPPPIIISSSAAA   

   

Akronim projekta: CROSS INNO 

 

Namen projekta je identificirati ključne razvojne izzive malih in srednje velikih podjetij ter vzpodbuditi 

njihovo sodelovanje. V okviru projekta bodo s pomočjo vprašalnikov in intervjujev izvedeni  pilotni modeli 

za zasnovo čezmejnega inovacijsko procesnega tehnološkega sodelovanja MSP in raziskovalne sfere. Za 

javnost bodo izvedli 50 inovacijsko tehnoloških projektov, spletno stran (portal), 1 brošuro in 1 zaključno 

konferenco. Projektni partnerji bodo rezultate projekta (model, metode dela, multifunkcijski prekomejni 

teami, specializirana znanja) uporabili pri delu na info točki CROSS INN.  

 

Akronim projekta: PROMT-ICT 

 

Glavni cilj projekta je izboljšanje gospodarskih odnosov in konkurenčnih sposobnosti slovensko-avstrijskih 

obmejnih področij s pomočjo krepitve sodelovanja med malimi in srednje velikimi podjetji (MSP), s 

posebnim poudarkom na možnostih, ki se kažejo skozi nove IKT. 

 

Projekt bo zmanjšal število ovir pri prenosu tehnologij med MSP, Start Up-i in Lead User-ji v Avstriji in 

Sloveniji in ponudil konkretne možnosti sodelovanja na pomembnih vodilnih trgih. Razviti kvalifikacijski 

proces vključevanja v sodelovanje, priložnosti za spoznavanje novih partnerjev (Matchmaking srečanja) 

in izvedenski vodič za lažje vstopanje na trg bodo pomembno izboljšali prenos tehnologij med Slovenijo 

in Koroško. 
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Akronim projekta: REGIOLAB 

 

Zelo uveljavljeno projektno partnerstvo iz praktično celotnega upravičenega območja je v projektu  

REGIOLAB povzelo svoje izkušnje in pridobljeno znanje iz preteklih aktivnosti in oblikovalo nove podpore, 

ki bi še okrepila mala in srednja podjetja in jih pripravila na nove izzive. Težišče je na identifikaciji 

posebnih, doslej ne dovolj izpostavljenih razvojnih kompetenc, na oblikovanju angažiranega partnerstva 

ter na izvedbi skupnih, v razvojni koncept vpetih čezmejnih projektov. 

 

Akronim projekta: TourKult 
 

S širitvijo obstoječe infrastrukture v letu 2009 (izboljšanje infrastrukture prireditvenih prostorov – sanitarije in 

ogrevanje v Umetniški vasi Neumarkt,  izboljšanje glasbene opreme – koncertni klavir v Gradu, izboljšanje 

prireditvene opreme – prireditveni šotor v Gradu ter okolju prijazen sistem dostopa do prireditvenih 

prostorov – turistični vlakec) in z opiranjem na že prisotne nosilce kulturnih prireditev, posebno na vejo 

klasične glasbe (opera, petje, koncerti), se bo kultura razvila v dodatni povezovalni element v regiji. 

Potrebno je povezovati že obstoječe aktivnosti in sinergije trajnostno izrabljati. Novi turistični produkti s 

poudarkom na kulturi in glasbi bodo privabili nove sloje gostov, še posebej iz ostalih držav. Ustanovitev 

čezmejne glasbene Poletne akademije bo v regijo privabilo novo mlado občinstvo, kar bo neposredno 

vplivalo na porast števila nočitev v regiji. 

 

Akronim projekta: Business region LK 

 

S transferjem že razvitih storitev med poslovnima lokacijama in vzpostavitvijo novih skupnih storitev bi 

parka osnovala nov poslovni model povezovanja in intenzivnejšega sodelovanja med poslovnima 

lokacijama. Cilj projekta je povečati konkurenčnost z novimi skupnimi storitvami in skupno podporno 

shemo za MSP podjetja, vključena v tehnološka parka in izboljšati servisiranje poslovnih subjektov, 

povečati čezmejni prenos inovativnih poslovnih idej in inovativnih rešitev ter omogočiti proces 

čezmejnega match-makinga med podjetniškimi subjekti, iskalci zaposlitve z visoko izobrazbo in ponudniki 

delovnih mest ter inštitucijami znanja. Z združenim nastopanjem bosta partnerja oblikovala novo 

poslovno regijo v srednjeevropskem prostoru. 

 

Akronim projekta: Kooperationslehrgang 

 

Namen projekta je razvoj in izvedba mednarodnega dvojezičnega medregionalnega kooperacijskega 

tečaja s približno 500 učnimi enotami in pridobivanje približno 15 udeležencev z naslednjimi vsebinami: 

obnove za sodelovanje upravljanja, marketing, inovacije in inovacijski management ter učenje tujih 

jezikov. S projektom bodo povečali čezmejno sodelovanje.  
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NNNOOOVVVOOOLLLEEETTTNNNEEE   ŽŽŽEEELLLJJJEEE,,,   VVVOOOŠŠŠČČČIIILLLAAA.........PPPRRRAAAZZZNNNEEE   BBBEEESSSEEEDDDEEE   AAALLLIII   ………???  

Leto 2009 se počasi izteka. Ste si že kdaj zapisali vse želje, 

pričakovanja in strahove, ki ste jih imeli v mislih, ko je na silvestrovo 

odbila polnoč? Ste kdaj ob koncu leta pogledali ta seznam in 

pomislili, koliko tega se vam je dejansko uresničilo? Sedaj je pravi 

trenutek za pregled uspehov, a tudi neuspehov preteklega leta.  

Novo leto je čas, ko drug drugemu izrekamo najboljše želje, obilo 

zdravja, sreče, uspehov … Dejstvo je, da je veliko teh besed praznih 

in rutinsko izrečenih…se pa med poplavo želja najdejo tisti, ki svoje 

besede mislijo resno in ki vam v prihajajočem letu želijo resnično vse 

dobro. Vsakdo lahko vošči zdravo, srečno in uspešno novo leto, ter 

vesele božične praznike, toda resnične želje, resnična dobra 

dejanja, ki si jih zaželimo drug drugemu, pridejo do izraza šele, ko jih 

v prihodnjem letu tudi udejanjimo. 

 

Ljudje si ob novem letu in božiču obljubimo čuda stvari in ko 

prazniki minejo… ko pride tako pričakovano novo leto, pa žal, na 

vse dobre želje in načrte velikokrat pozabimo. Vsi skupaj se 

ponovno ujamemo v mlin monotonega sedanjika. 

V letu 2010 vam želimo, da bi spoznali, kaj si v življenju sploh želite, 

da bi, če še niste, odkrili svoje poslanstvo, svoj namen, da bi 

spoznali, da življenje ni nekaj statičnega in da bi v njem začutili 

življenjski utrip in radost. Vsak trenutek je edinstven… Trenutek je 

ena izmed stvari, ki se jih ne da povrniti, ko mine, je minil za zmeraj. 

Naredite iz trenutkov, ki jih živite, kar največ kar morete in naredite 

iz sebe v tistem trenutku največ, kar se da. 

Kitajski pregovor pravi, da naj gre popotnik hitreje ali počasneje, 

pot je na koncu enako dolga. V letu 2010 vam želimo, da bi vaša 

pot bila gladka, da bi na njej dosegli uspehe in premagali padce, 

da bi se naučili ceniti tako svoje dosežke kot tudi dosežke drugih.  

Aktualno dogajanje in novosti v letu 2010 si lahko sproti ogledate 

na spletni strani programa www.si-at.eu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudi v letu 2009 je bil del 

aktivnosti na programski ravni 

namenjen aktivnostim za 

vzpodbujanje informiranja in 

obveščanja javnosti, v okviru teh 

aktivnosti smo med drugim izdali 

2 številki časopisa »OP-S-A«, 

organizirali številne informativne 

dogodke, na katerih smo se širše 

javnosti dotaknili tudi z deljenjem 

promocijskega materiala. 
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programa Slovenija-Avstrija 2007-2013.  

Elektronski naslov: jts-si-at.svlr@gov.si 
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                              OBVESTILA 

 

� Navodila za Navodila za poročanje za upravičence  

http://www.si-at.eu/images/uploads/Navodila_za_porocanje_za_upravicence_18-09-09_%20V1.pdf 

 

� Navodila za uporabo modula za vnos podatkov - MVP (ISARR)  

http://www.si-at.eu/images/uploads/Navodila%20za%20MVP_V_02_september%202009.pdf 

 

� Navodila o upravičenosti izdatkov 

http://www.si-at.eu/images/uploads/Navodila_o_upravicenosti_izdatkov_V1_1.pdf 

� Prvi rok za oddajo vlog v okviru 2. skupnega javnega razpisa operativnega programa 
Slovenija-Avstrija 2007-2013 je 11. januar 2010. 

� Vse aktualne novice lahko najdete na spletni strani programa www.si-at.eu. Za 
samodejno prejemanje informacij se lahko prijavite na »newsletter« . 

 

 

 
Pozivamo vas, da s svojimi vsebinskimi prispevki aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novic. Svoje 
predloge/prispevke  lahko pošljete na elektronski naslov jts-si-at.svlr@gov.si. 

 

 

 

 

 

 


