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Slovenija sodeluje v štirih
transnacionalnih programih: 

Alpe, MED, CEN, JVE



Cilji transnacionalnih programov

Lizbonski in gotenburški + EU 2020 + TA
Trajnostni razvoj
Pametna rast

Vključujoča rast
Izkoriščanje endogenih potencialov območij

Konkurenčnost in privlačnost regij
Teritorialna kohezija

Transnacionalni projekti dosegajo gornje cilje 
z integralnim pristopom.



Vloga transnacionalnih projektov

Razvijanje, testiranje in izvajanje
evropskih, nacionalnih in regionalnih
razvojnih politik in strategij 
v transnacionalnem kontekstu:

- na specifičnem programskem območju
- s transnacionalnim partnerstvom: 

pristojnimi organi javne uprave
relevantnimi institucijami

- na transnacionalen – celosten - način



Štiri prioritete za doseganje
trajnostnega razvoja in rasti ter

teritorialne kohezije

Inovacijski okvir

Regionalni razvoj

Okolje

Dostopnost



Projekti so konceptualne narave.
Rezultati projektov se udejanjajo v regijah.

Skupne strategije in akcijski načrti območja

Transnacionalne metodologije

Skupne strukture in sistemi upravljanja    

Priprava transnacionalnih investicij

Pilotne testne aktivnosti



Upravičenci so raznoliki in 
so reprezentanti akterjev 

na območju.

1. Javna uprava 
na vseh ravneh

2.   RRA
3.   Razvojno-raziskovalne 

in izobraževalne 
institucije

4. GZ, tehnološki 
posredniki, agencije…

5.  (Zasebne institucije)

1 2 3 4



Most med evropskimi politikami 
in nacionalnimi programi

Evropa
Znanost

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

Investicije
Države
in regije

Evropske 
razvojne 
politike,
konvencije 
(Alpska konv.),
MRS

Tehnološko-
tehnični sistemi

ESPON

FP7

Transnacionalno   
sodelovanje  

kategorizira probleme
in rešitve na program-
skem območju in jih 
vpenja v razvoj regij.

Ne gre za znanost.
Ne gre za investicije.

Ne gre za tehnologijo.

Supra-
struktura 

Infrastruktura

Zasebne 
investicije

Javni sektor 

Institucije pod 
javnim 
nadzorom

Javno-zasebno 
partnerstvo

Zasebni sektor

Platforme Skupna
dodana 
vrednost

Multidisciplinarna  
vrednost na celotnem 
območju

Individualne,
selektivne 
prednosti

Konkretni 
učinki



Različni zorni koti (Alpe)
Prva vrsta: območje Alp od znotraj

Druga vrsta: Alpe kot makroregija v EU in svetu



Kaj je relevanten projekt?

Problem / priložnost 
Potreba

Rešitev

Ciljna skupina Koristi

Aktivnosti Partnerstvo

Uporabniki rezultatov           Nadaljnja uporaba
rezultatov



Soočenje navideznih konfliktov

Oblikovanje 
razvojne 
politike

Testiranje –
pilotne 

aktivnosti

Izvajanje 
razvojne
politike

Narava

Gospo-
darstvo

Kultura 

Medsektorske   
razvojne
strategije

Sociala

Javna uprava

Institucije
znanja

Izvajalci

Grozdenje  vseh 
akterjev

Ciklus razvojnih politik



Uporaba rezultatov

Projekti imajo učinek, če nadgradijo dosedanje znanje in 
rešitve in če se projektne rezultate dejansko uporabi.

Rezultati so prenosljivi (so vzorčni primeri).

Uporabniki so organi/ institucije, ki imajo pristojnost za 
oblikovanje in izvajanje razvojnih politik, tudi z nadaljnjo 
uporabo finančnih instrumentov.

Koristniki in uporabniki naj bi bili vpleteni v samo pripravo in
izvajanje projekta.                       



II. del

Kje smo pri izvajanju razpisov?



Programi so izvedli
tri od štirih krogov razpisov.

Sredstva ESRR v mio EUR 700

Doslej alocirano 543 mio EUR (štiri petine) 78 %

Število odobrenih projektov 302

Število projektov s slovenskimi partnerji (SPP) 174

Število slovenskih partnerjev 252

- od teh vodilni slovenski partnerji 13

Pogodbena vrednost SPP v mio EUR 50

Od tega ESRR v mio EUR 40



SPP so zelo uspešni.
SKUPAJ: SPP so v
3 od 5 projektov.

252 SPP sodeluje v 174 od 
302 projektov.

58 %

ALPE 
1+2+3

42 SPP sodeluje v 28 od 35 
projektov.

80 %

SREDNJA EVROPA
1+2+strateški

103 SPP sodeluje v 68 od 
101 projekta.

70 %

JVE
1+2

59 SPP sodeluje v 36 od 61 
projektov.

59 %

MEDITERAN
1+2+1(a)strateški

48 SPP sodeluje v 42 od 
105 projektov.

40 %

Slovenski  partnerji  sodelujejo  z   2.800   transnacionalnimi partnerji.



Delež projektov 
s slovenskimi partnerji
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Projekti  z SPP po prioritetah
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Za razpise v teku je na voljo 
156 mio EUR.

SREDNJA EVROPA 
4. razpis

Konec prijav

MEDITERAN
2. strateški razpis

Konec prijav

JUGOVZHODNA EVROPA
3.  in  4. razpis

Konec prijav

ALPE
4. razpis

V teku od 26.10.2011-20.1.2012
(I. faza)

MEDITERAN
Tematski razpis

Začetek v 2012


