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Povzetek 

 Ključne značilnosti programa 

 Sofinancirane aktivnosti 

 Stanje na programu 
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KLJUČNE ZNAČILNOSTI 

PROGRAMA 
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Kaj je namen programa? 

Izmenjava izkušenj, ki prispevajo k izboljšanju politike za 

regionalni razvoj, zlasti programov strukturnih skladov 

evropske kohezijske politike 

 

Spodbujevalec 

regionalnega 

razvoja 
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Kohezijska politika Evropske unije 

 

Cilj 1: 

Naložbe za rast in delovna mesta 

340 milijard evrov 
Cilj 2: 

Evropsko teritorialno sodelovanje 

10,2 milijardi evrov 

Interreg Europe 

359 milijonov evrov 

 

Program za programe 
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Panevropski program 

30  

držav 
28 držav članic, 

Švica in 

Norveška 
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Tematsko osredotočen program 
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INTERREG EUROPE – „kapitalizacijski“ 
program 
   Osnovno orodje programa je zbiranje, analiziranje, razširjanje in prenos izkušenj in 

dobrih praks pri oblikovanju in izvajanju javnih politik na  

     naslednjih področjih: 

 

 1. Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije 

 2. Konkurenčnost MSP 

 3. Nizkoogljično gospodarstvo 

 4. Okolje in učinkovita raba virov 

 

   Osnovni namen programa je 

  1. Izboljšati uspešnost kohezijske politike  

 2. Povečati institucionalno zmogljivost javnih organov in drugih  

                  deležnikov 
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Učenje od drugih 

za učinkoviteje 

zastavljene 

politike 

Organi 

upravljanja 

programov 

evropske 

kohezijske 

politike 

Regionalni / 

nacionalni in 

lokalni organi 

oblasti  

Agencije,  

institucije za 

spodbujanje 

podjetništva 

 

Program za 

ustvarjalce politik 



10 

SOFINANCIRANE AKTIVNOSTI 
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Kaj dela program? 

B/ Projekti 
A/  

Platforma 

za učenje 

o politikah 
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A/ Platforma: definicija 
4 storitve 

spletna platforma za 
izmenjavo vsebin 

s ključnimi funkcionalnostmi 

 

ekipa strokovnjakov 

 

vsebina in koordinacija  

 
+ 

#policylearning 

v izvedbi 
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Postani član naše skupnosti 
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Izmenjava primerov dobrih praks 
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B/ Projekti: značilnosti 

Definicija 

 Partnerji iz različnih držav skupaj obravnavajo 

problematiko na področju regionalnega razvoja, ki je 

skupna vsem (v okviru prioritet programa)… 

 

Cilj 

  … povečati uspešnost instrumentov regionalne 

politike v regijah, ki sodelujejo v projektu (še zlasti v 

okviru programov Naložbe za rast in delovna mesta) 
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B/ Projekti: značilnosti 

Izvajanje v dveh fazah 

 

Izmenjava izkušenj na ravni politik (2 do 3 

leta), ki se zaključi z oblikovanjem 1 

akcijskega načrta na regijo  

 

 

Spremljanje izvajanja akcijskega načrta  

(1 leto) + možne pilotne aktivnosti 

 

Faza 1 

Faza 2 
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B/ Zahteve na ravni partnerjev 

 

 Vključevanje institucij, ki so pristojne za oblikovanje 
politik 

Neposredno kot projektne partnerje 

Posredno prek pisem o podpori (in v okviru sodelovanja v 
skupini deležnikov) 
 

 Oblikovanje skupin deležnikov  
Povečujejo uspešnost učnega procesa z vključitvijo vseh 
pomembnih organizacij  

 

 Prispevek h kohezijski politiki EU 

        Široka geografska razpršenost 

        Kombinacija manj in bolj razvitih regij  
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B/ Projekti: kdo je upravičen? 

 Javni organi (glavna ciljna skupina) 

(npr. lokalni, regionalni, nacionalni organi oblasti) 

 Osebe javnega prava (Direktiva 2014/24/EU)  

 Osebe zasebnega prava nepridobitnega značaja 

 

Stopnje sofinanciranja Glede na pravni status ali lokacijo 

85% ESRR Osebe javnega prava in subjekti v večinski javni 

lasti ali pod javnim nadzorom iz EU 

75% ESRR Neprofitni zasebni subjekti iz EU  

50% norveški sklad Vse upravičene pravne osebe iz Norveške 

Švicarski sklad Vse upravičene pravne osebe iz Švice 
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Kaj se lahko sofinancira 

Razvojna politika se udejanja prek instrumenta za snovanje in izvajanje 

politike (npr. strategija, program, instrument za izvajanje, zakon). 

Izmenjava  

izkušenj 

Upravljanje 
projekta 

Obveščanje 
in razširjanje 

rezultatov 

Primeri indikativnih aktivnosti: 

 

  medregionalne tematske 

delavnice 

  medregionalni terenski ogled  

  medregionalna izmenjava osebja 

  skupne tematske analize, študije 

  srečanja s skupino deležnikov 

  sodelovanje v platformi znanja 

  skupen razvoj akcijskih načrtov 
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B/ Projekti: kaj sofinanciramo? 

Aktivnosti za izmenjavo izkušenj - 1-2 MEUR ESRR 
 

 

Kako? 

 Kategorija izdatkov 

Osebje Glavnina proračuna (običajno 50%) 

Administrativni Pavšal 15% stroškov osebja 

Potovanja in 

nastanitve 

Samo za zaposlene v institucijah 

projektnih partnerjev 

Zunanji izvajalci Storitve, ki jih ne zagotavlja osebje 

+ stroški potovanj in nastanitev za 

deležnike in zunanje strokovnjake 

(običajno pod 50%) 

Oprema Pisarniška oprema (ne več kot 

5.000 – 7.000) 
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Namen 

 

Izboljšanje javnih 

razvojnih politik za boljši 

regionalni razvoj 

Razvojna politika se udejanja prek 

instrumenta za snovanje in izvajanje 

politike (npr. strategija, program, 

instrument za izvajanje, zakon). 

Kdo Javne institucije in druge 

osebe javnega prava, 

zasebne neprofitne org. 

Javne institucije so nosilke ali izvajalke 

javnih politik, ostale institucije so 

strokovna podpora. 

Orodje Izmenjava izkušenj in 

dobrih praks na ravni 

politik 

Dobra praksa je že razvita in izkazana 

kot dobra v regiji (financirana iz 

kateregakoli vira: zasebnega ali 

javnega, ne samo kohezijske politike). 

Rezultat Akcijski načrt za prenos 

identificiranih dobrih 

praks v svojo regijo 

Prenos dobre prakse pomeni, da ta 

novost postane sestavni del javne 

politike in se izvaja v praksi. 

Trajnost Spremljanje izvajanja 

akcijskega načrta po 

zaključku 1. faze 

Spremljanje izvajanja akcijskega 

načrta v 2. fazi projekta in preverjanje 

prenosa izkušenj v prakso. 

Vpliv Izboljšanje OP EKP 

2014-2020 ali ETS 

Izboljšanje programov cilja 1 in 2 v 

lastni regiji s pomočjo dobrih praks 

Kakšni projekti so relevantni? 



22 

STANJE NA PROGRAMU 
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Aktivnosti na spletni platformi 

Prve vsebine objavljene na spletu 

 članki, novice, dogodki  
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Pregled projektov 

706 
• Prejetih 

 

504 • Upravičenih 

193 • Operativno ocenjenih 

184 • Odobrenih 
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100%  

glede na 

državo  

 83%  

NUTS II 

regij 

Projekti: geografska razpršenost 
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Pregled projektov 

Trije razpisi 

 706 prijav => 184 odobrenih projektov 

EUR 

254 
mio 

26% 
Stopnja 

uspešnosti 
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Odobreni projekti po državah 1-3  

 Število partnerjev po državah 

Vse države imajo najmanj enega partnerja 
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Slovenija v treh razpisih 
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Napovednik razpisov TNP in IE 

Program Info SI 2018 Št. razpisa Razpis odprt ESRR 

M€ 

Izbor 

projektov 

Število 

SPP 

Central 

Europe 

3. 21. 9. 2017–25. 1. 2018 60 2018/2019 

            

Alpe 3. (II.) 17. 10. –20. 12. 2017  27 16.-17. 4. 2018 

4.   

Interreg 

Europe 

3. 1. 3. –30. 6. 2017 73 13. 3. 2018    11 

11.5.2018 4. 7. 5. –22. 6. 2018 74   

Mediteran   2. MP: 30. 1. –31. 3. 2017 

IP (II.): 3. 7. –13. 10. 2017 

49 16. 1. 2018     11 

      

3. oktober-november 2018 30   

Strateški (začetek 2019)   

Podonavje 2. 9. 5. – 6.6. 2017 34 22. 3. 2018     23 

EUSDR SMF 2. 10. –7. 12. 2017 1 18.7. 2018  

EUSDR (DSP) --- 18.7.2018  

Adrion 16.4.2018 2a P2: 26.3. – 26.6. 2018 29   

2b P1+3:  sredi 2018              10   


