Priloga 1: Povzetek za državljane (50.(9) člen Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Program čezmejnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo za promocijo trajnosti ter čezmejnega
upravljanja za oblikovanje bolj konkurenčnega in povezanega življenjskega okolja, je
skladen s strategijo Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Celoten proračun
programa znaša 92.588.181,00 EUR, pri čemer Evropski sklad za regionalni razvoj ESRR) prispeva
s 77.929.954,00 EUR , 14.658.227,00 EUR pa gre iz nacionalnih (javnih in zasebnih) sredstev (
Glavna dejavnost Programa v letu 2018 je bila objava dveh ciljnih razpisov za strateške projekte
v okviru strateških tematik, odobrenih s strani
Odbora za spremljanje, ki so najbolj relevantne
za
celotno
programsko
območje:
Nanotehnologije,
kreativna
industrija,
mobilnost ter intermodalnost, ANTE (Akcijski
načrt za trajnostno energijo), Prva svetovna
vojna, manjšine in večkulturnost, Odličnost v
turizmu, Natura 2000 in zelene infrastrukture,
Direktiva o poplavah in civilna zaščita. Do konca
leta 2018 je bilo odobrenih ter sofinanciranih 10
strateških projektov, ki vključujejo 105 akterjev
iz programskega območja za skupni znesek
ESRR, ki presega 26,5 M EUR. Do konca leta 2018
so bile podpisane pogodbe za sofinanciranje za
8 potrjenih strateških projektov in so bila
organizirana kick-off srečanja za pravilno
izvajanje projektnih aktivnosti.
Poleg tega je v tekuleta 2018 vseh 27
standardnih projektov, ki so bili sprejeti leta
2016 in ki vključujejo 156 akterjev iz celotnega
programskega
območja,
nadaljevalo
z
izvajanjem aktivnosti in
redno uporabo
finančnih sredstev.
Program je v okviru letnega dogodka, ki se je
odvijalmaja 2018, ponudil projektom pomembno
priložnost za širitev svojih izkušenj ter
sodelovanje. Dober primer komplementarnosti
sta projekta MOBITOUR in INTERBIKE2, ki se
ukvarjata s trajnostno mobilnostjo. Vsi projekti
temeljijo na dobrih partnerstvih in stremijo h
konkretnimin dolgoročnim rezultatom v korist
celotnega intervencijskega območja.
Interreg Italija-Slovenija predstavlja v Evropi
dobro prakso, saj je edini program s
posredniškim organom, ki predstavlja nov model
upravljanja s pomočjo čezmejnega EZTS-ja. Integriran pristop k teritorialnemu razvoju se je
izvajal v okviru modela upravljanja, kjer je posredniško telo zadolženo za upravljanjeCelostne
Teritorialne Naložbe. V okviru Programa predstavlja pilotni projekt upravljanja s pomočjo
posredniškega organa, ki omogoči učinkovito upravljanje administrativnih ovir na čezmejnem
območju.
EZTS GO ima med drugim vlogo edinega upravičenca dveh CTN projektov, ki sta sofinancirana iz
programskih sredstev, kar pomeni inovativen, učinkovit in edinstven primer v Evropi.
CTN projekta, to sta SALUTE-ZDRASTVO in ISONZO-SOČA, sta v letu 2018 nadaljevala z rednim
izvajanjem aktivnosti.. Projekt Isonzo-Soča predstavlja edinstven primer na evropski ravni, ki ima

en sam javni organ naročnik za skupne čezmejne investicije v Italiji in Sloveniji. Subjekt
italijanskega prava je prvič objavil razpis v Sloveniji, pri čemer se je upoštevala slovenska
zakonodaja. Projekt na področju zdravstva je prvi poskus iskanja sinergij med italijanskim in
slovenskim sistemom zdravstvenih in socialnih služb z uporabože obstoječih odličnosti z obeh
strani meje. Podpisani so bili trije protokoli med bolnišnicami (avtizem, nosečnost, mentalno
zdravje) in organizirani so bili trije študijski obiski v evropskih bolnišnicah. Vključene ustanove so
aktivirale dodatna projektna sredstva, zato da bi zagotovile kontinuiteto storitev v Sloveniji in
Italiji ter omogočile dolgotrajnost aktivnosti in rezultatov.
V sklopu analize vrzeli med programskimi cilji ter kazalniki, je Odbor za Spremljanje decembra
sprejel zadnji ciljni razpis za standardne projekte, ki se bo začel izvajati v teku leta 2020 z več
kot 11,7 M EUR finančnih sredstev iz ESRR.
Večina komunikacijskih aktivnosti, ki so se izvedle v letu 2018, so temeljile na možnosti
sofinanciranja, ki jih nudi Program ter informiranje upravičencev Organizirali smo tehnične
dogodke/ delavnice za izvedbo projektnih aktivnosti in finančno poročanje, namenjene
upravičencem, ter šiili informacije o programu in projektnih rezultatih z uporabo raznih
komunikacijskih kanalov (spletna stran programa, socialna omrežja kot je na primer twitter
(@InterregITASLO)). Spletna stran programa v italijanskem, slovenskem in angleškem jeziku
predstavlja glavni komunikacijski kanal in gosti spletne strani vseh projektov, sofinancirani v
sklopu programskih sredstev.
Glede postopka določanja organov, ki so pristojni za Program, naj omenimo, da ga je Evropska
komisija sprejela februarja 2018.
Pri e-koheziji Program uporablja sistem izmenjave elektronskih podatkov za širjenje informacij.
Glavni izziv Programa v letu 2018 je bilo upravljanje e-sistema s stranivseh vključenih
upravičencev. Rešitve predlagane s straniprogramskih struktur, so pripomogle k premostitvi
začetnih težav.
Z vključitvijo k evropski pobudi “Delovna skupnost evropskih obmejnih regij (AGEG) - Interreg
volunteer youth” v okviru Evropskih prostovoljskih enot je Program gostil sedem mladih
prostovoljcevza obdobje šestih mesecev. Pobuda pomenimožnost zaposlovanja mladih pri
načrtovanju ter organiziranju programskih komunikacijskih in informacijskih aktivnosti.

