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Programi Interreg
Vrste in temeljne značilnosti
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Projekti Interreg so konceptualne narave

Cilj je dobro upravljanje za skladen regionalni razvoj.

Ne gre za znanost.         Ne gre za investicije. Ne gre za tehnologijo.

Vedno pa gre za krepitev institucionalnih zmogljivosti javnega sektorja v 

povezavi s ciljnimi skupinami, za medsektorske in več ravni vključujoče

skupne rešitve na širšem transnacionalnem območju.

Skupne strategije in akcijski načrti območja

Usklajene metodologije in upravljavska orodja

Skupne strukture in sistemi upravljanja

Priprava transnacionalnih investicij (a ne izvedba!)

Pilotne - testne ali demo aktivnosti s transnacionalnim ciljem
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Slovenija sodeluje v 2014-2020 v:
 a) čezmejnih programih sodelovanja: 

 1. Interreg V-A Slovenija–Avstrija,

 2. Interreg V-A Slovenija–Madžarska, 

 3. Interreg V-A Slovenija–Hrvaška in 

 4. Interreg V-A Italija–Slovenija; 

 b) transnacionalnih programih sodelovanja: 

 1. Interreg V-B Območje Alp 2014–2020, 

 2. Interreg V-B Srednja Evropa 2014–2020, 

 3. Interreg V-B Podonavje 2014–2020, 

 4. Interreg V-B Mediteran 2014–2020 in 

 5. Interreg V-B Adrion 2014–2020; 

 c) medregionalnih programih sodelovanja: 

 1. Interreg Europe 2014–2020, 

 2. Interact III 2014–2020, 

 3. ESPON 2014–2020 in 

 4. URBACT III 2014–2020. 
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Kako se lotiti priprave 

projekta?
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Veliko branja!

 Strategija območja

 Programski dokument (prioritete, cilji, naložbe)

 Navodila za pripravo projekta

 Razpis

 Navodila za poročanje

 Navodila FLC

 A POMEMBNO je začeti (priporočamo, da kot PARTNER)
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Pravila uspešnega načrtovanja

 Dobra prijava je rezultat sodelovanja vseh projektnih 
partnerjev – ni dana s strani vodilnega partnerja 

 Je specifična, ne splošna (ne rešuje sveta) 

 Poglejte že izvedene ali tekoče projekte na posameznem 
programu

 Preverite, če niso za vašo idejo primernejši ostali 
programi

 Redno spremljajte spletne strani programov za sveže 
informacije 
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Kako razmišljati?
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Dobro partnerstvo

 Relevantno: vloga v izvajanju razvojne politike; vključuje 
ključne akterje, ki lahko dosežejo projektne cilje 

 Kompetentno: partnerji imajo ustrezne izkušnje in 
kompetence 

 Uravnoteženo: geografsko, sektorsko, glede upravnih 
ravni 

 Ciljno: zgodnje vključevanje relevantnih deležnikov 

 PREVERITE UPRAVIČENE PARTNERJE (program, 
prednostne osi)
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Programi Interreg
Finance
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Do plačila je dolgo…

 Za slovenske upravičence znaša stopnja ESRR 
sofinanciranja 85 % upravičenih stroškov. 

 Sofinanciranje poteka po načelu naknadnih povračil že 
plačanih upravičenih stroškov z zamikom, potrebnim za 
kontrolo upravičenosti stroškov in aktivnosti. Denar za 
plačilo tekočih stroškov morajo torej upravičenci 
zalagati.

 Sredstva ESRR so izplačana neposredno vodilnim 
partnerjem projektov; ti jih nato posredujejo ostalim 
projektnim partnerjem.
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Upravičeni stroški
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Čezmejni programi



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25

Transnacionalni programi
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27PRIORITETE PROGRAMA PODONAVJE 2014-2020 

P1: Innovativno in 
družbeno odgovor-

no Podonavje

P2: Okoljsko in kulturno 
odgovorno Podonavje

P3: Povezano in 
energetsko odgo-
vorno Podonavje

P4: Dobro 
upravljano 
Podonavje

S p e c i f i č n i  c i l j i

1.1 Krepitev 
okvirnih pogojev za 
inoviranje

2.1  Izboljšanje 
transnacionalnega 
upravljanja voda in 
preprečevanje poplav-
nega tveganja

3.1  Podpora okolju 
prijaznih in varnih 
prometnih sistemov 
ter uravnotežene
dostopnosti urbanih 
in ruralnih območij

4.1  
Institucionalna 
usposobitev za 
ravnanje s 
ključnimi 
družbenimi izzivi

2.2  Vzpodbujanje traj-
nostne rabe naravne in 
kulturne dediščine/virov

3.2 Izboljšanje 
energetske varnosti 
in učinkovitosti

4.2  Podpora
upravljanju in 
izvajanju EUSDR

1.2 Povečanje 
kompetencza 
gospodarsko in 
družbeno inoviranje

2.3  Vzpostavljanje in 
upravljanje ekoloških 
koridorjev

2.4  Zvišanje priprav-
ljenosti za ravnanje z
nesrečami
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Območje Alp 
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Prioritete
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Hvala za pozornost!

VPRAŠANJA?

Lidija.tusek@bistra.si

mailto:Lidija.tusek@bistra.si

