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1. Osnovne informacije o prvem razpisu 
programa Srednja Evropa

Enostopenjski razpis - trajanje 3.3.2008  – 14.4.2008    (6 tednov)
Sklep nadzornega odbora 23.7.2008 in 16.12.2008
Pogodbe in partnerski sporazumi do februarja 2009
Število prijav 95 prijav
Število odobrenih projektov 29 projektov s 322 partnerji
Razpisana vrednost ESRR 70 mio EUR ESRR
Pogodbena vrednost ESRR 66,5 mio EUR ESRR
Slovenija: 85% sofinanciranje V 18 od 29 projektov sodeluje 29 SP
Povprečna velikost projekta 2,3 mio ESRR (razpon po vsebini!)
Povprečno partnerstvo 11 PP/ projekt (razpon po vsebini!)



2. Uspešnost prijaviteljev po prioritetah
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Prioriteta Prijave Odobreni

1 inovacije 24 4

2 dostopnost 10 4

3 okolje 31 11

4 regionalni 
razvoj

30 10

∑ Skupaj 95 29



3. Odobreni projekti po temah

Integracija potencialov območja (P4, P1)

CENTROPE 
CAPACITY

Institucionalizacija območja Centrope
(AT-HU-SK-CZ)

CENTRIS Pospeševanje prenosa RRT dosežkov z univerz in 
institutov v podjetja na območju Centrope

Inovativnost (P1)

CERIM. Modeli tehnoloških transferov od raziskav do inovacij

I3SME. Pospeševanje IKT in RTR v podjetjih

FREE. Most med raziskavami in podjetji

CENTRIS Glej zgoraj!



Koridorji in omrežja (P2)
SONORA. Intermodalna transportna os jug-sever med 

Adriatikom in Baltikom
KASSETS. IKT omrežje logističnih posrednikov

Via REGIA+ Z-V razvojna os ob koridorju III DE-PL-SK-UA

CHEMLOG Energetski koridor vzhod-zahod (železnica, vodne poti 
in cevovodi)

Energija (P3)
4 BIOMASS. Biomasa kot vir energije glede na druge vire in rabe

RUBIRES. Proizvodnja obnovljivih virov energije na podeželju

ACT CLEAN. Okolju prijazne tehnologije in dejavnosti za mala in 
srednja podjetja

COACH 
BIOENERGY

Svetovalna mreža za proizvodnjo energije iz biomase



Upravljanje naravnih virov (P3)

SALVERE Povečanje biološke raznolikosti s polnaravnimi
travniki

REURIS Urbane reke kot naravni, krajinski in rekreacijski 
potencial

FOKS Preprečevanje industrijskega onesnaževanja 
podtalnice

URBAN SMS. Sanacija zemljišč in njihova raba v prostorskem 
planiranju

TRANS ECO NET. Prevrednotenje degradiranih naravnih območij z 
vidika ekologije, tradicije in identitete

Naravna in tehnološka tveganja (P3)

LABEL Prilagajanje poplavnemu tveganju v povodju Labe



Okolju prijazne tehnologije in dejavnosti (P3)

TRANS WASTE Institucionalno zbiranje in sortiranje odpadkov z 
vključitvijo Romov

Policentrična poselitev in teritorialno sodelovanje (P4)

CENTROPE 
CAPACITY

Glej nazaj!

COBRAMAN. Revitalizacija degradiranih industrijskih con

RESOURCE. Sodobni razvoj rudarskih območij

ACT 4 PPP. Javno zasebno partnerstvo kot dejavnik razvoja

URBAN SPACE. Odprti javni prostori v manjših mestih



Demografske spremembe (P4)

Q-AGEING. Strategije lokalnih skupnosti za kakovostno 
življenje starejše populacije

Kulturni potencial (P4)

CROSS CULTOUR. Nadgraditev kulturne ponudbe v celostne 
turistične proizvode

CUSTODES. Razvoj turizma v manjših kulturnih centrih 
blizu večjih turističnih destinacij

Listen to the Voice of
VILLAGES.

Vital Villages, združenje podeželskih krajev s 
turističnim potencialom

DANUBE LIMES Vključitev rimskega limesa ob Donavi v 
evropsko kulturno pot



4. Dodatne informacije o odobrenih projektih

www.central2013.eu

approved projects
Partner Search Forum, Poznan, 16.-17.12.2008

Central Newsflash 1/2009



5. Zakaj so bili izbrani ti projekti?

1. Evropska oz. transnacionalna perspektiva

2. Pravilno izbran program glede na vrsto projekta

3. Kakovostna prijava



6. Evropska oz. transnacionalna
perspektiva

1. PROBLEMI  oz. PRILOŽNOSTI (izhodišče) so:
- značilni za območje;
- univerzalne teme, ki presegajo lokalne 
ali nacionalne okvire.

2. Transnacionalno SODELOVANJE (izvajanje)
zagotavlja boljše rešitve.

3. REZULTATI so uporabni zunaj projekta in tudi 
zunaj območja programa.



7. Most med evropskimi politikami, znanostjo in 
nacionalnimi investicijami

Evropa
Znanost

Strategije in akcijski 
načrti, orodja, strukture 
in sistemi upravljanja, 
priprava investicij, piloti

Investicije
Država 
članica

Evropske 
družbene 
politike

Tehnološko-
tehnični sistemi

ESPON

FP7

Programi 
evropskega  
teritorialnega 
sodelovanja

Supra-
struktura 

Infrastruktura

Zasebne 
investicije

Javni sektor 

Institucije pod 
javnim 
nadzorom

Javno-zasebno 
partnerstvo

Zasebni sektor

Skupna
dodana 
vrednost

Multidisciplinarna
vrednost, prednosti za 
več območij

Individualne,
selektivne 
prednosti



8. Kakovost transnacionalnih projektov

• Relevantni in  
reprezentativni

• Kompleksni 
(integralni pristop)

• Interaktivni

• Skupni rezultati in učinki 
na ciljno skupino

PP2

PP3

PP6

PP7

PP8

PP9

VP



9. Reprezentativni projekti

• Transnaionalna perspektiva – raven območja
• Značilni za območje
• Dojemajo probleme širše ciljne skupine
• Relevantno partnerstvo (vključuje ključne akterje)

• Partnerstvo NE predstavlja partnerjev, temveč 
predstavlja vsak  partner celo kategorijo akterjev (npr.: 
zasebni partner zastopa potrebe celotnega zasebnega 
sektorja).



10. Kompleksen pristop

• Integracija ekonomskih, socialnih, okoljskih in kulturnih 
vidikov v celosten rezultat

• Sodelovanje med raziskovalci, univerzo, javno upravo, 
posredniškimi institucijami, zasebnim sektorjem

• Povezovanje transnacionalnih platform, grozdov in mrež

• Vertikalna in horizontalna integracija:
- vse ravni javne uprave
- multidisciplinaren, medsektorski pristop



11. Interaktivno transnacionalno
partnerstvo

• Sinergije na osnovi obstoječih programov, projektov, mrež, 
grozdov, iniciativ, metodologij…Ne odkrivajte spet Amerike!

• Angažirajte ključne akterje.

• Sodelujte s ciljno skupino (npr.: tudi zasebne institucije naj 
sooblikujejo projekt – posredovanje informacij, testiranje).

• Rezultati projekta naj bodo široko in javno dostopni.

• Zagotovite uporabo rezultatov onkraj projekta.



12. Česa program Srednja Evropa 
ne financira?

• Projektov brez transnacionalnega dosega, le s čezmejnim
značajem

• Znanstveno-raziskovalnih projektov brez aplikativne vrednosti

• Nadaljevanj že izvedenih projektov brez jasne dodane vrednosti

• Projektov s preprostimi oblikami sodelovanja (mreženje, 
izmenjava izkušenj kot bistvo projekta)

• Projektov, ki bi jih lahko sofinancirali drugi evropski programi

• Investicij brez jasne transnacionalne vrednosti



13. Kakšne so izkušnje slovenskih 
partnerjev pri oblikovanju projektov?

(diskusija)

1. Zakaj ste se odločili za nek 
konkreten projekt in zakaj 
za ta program, ne za 
katerega drugega?

2. Kako se je oblikovalo 
relevantno partnerstvo?

3. Kaj bo konkreten rezultat, 
kdo ga bo uporabljal in na 
kakšen način?


