PRILOGA 1: POVZETEK LETNEGA POROČILA ZA LETO 2020
(9. odstavek 50. člena Uredbe EU št. 1303/2013)
Glavni izziv za program so bile v letu 2020 izredne razmere zaradi covida-19.
Kljub izrednim zdravstvenim razmeram sta Organ upravljanja in Skupni sekretariat zagotovila
kontinuirano izvajanje programa in popolno operativnost skozi vse leto s pametnimi oblikami dela.
Podporo sta nudila prek različnih spletnih platform.
Koronakriza je vplivala na nekatere projekte, ki so zaprosili za preložitev dejavnosti in zaključnih
dogodkov ter za odlog zaključka, vendar predlagane so bile raznovrstne rešitve, da bi preprečili
upočasnitev izvajanja dejavnosti, in sodelovanje se je uspešno nadaljevalo.
Kljub koronakrizi je omembe vredno učinkovito izvajanje vseh standardnih projektov in projektov
CTN.
Pri strateških projektih je opazno skromno finančno poslovanje predvsem pri partnerjih, ki so
uvedli postopke oddaje javnega naročila ali izvajali čezmejne dejavnosti.
Za vsa sredstva programa (99,5 %) so bile prevzete obveznosti prek 7 razpisov (za standardne
projekte, za strateške projekte in projekte
CTN) in dodatne pilotne akcije na osi 2 za
spodbujanje energetske učinkovitosti in
7
1 pilotna
skupno načrtovanje nizkoogljične mobilnosti.
razpisov za
akcija na
Druga neuporabljena sredstva so bila
projektne
PO 2
dodeljena prek dodatne pilotne akcije na osi 3,
predloge
ki je bila objavljena decembra 2020 in se
osredotoča na evropski zeleni dogovor in na
okrepitev programa na tem področju.

Prevzete
obveznosti
za 99,5 %
sredstev

60
projektov

Program je dosegel zelo visoke finančne cilje,
ki so znatno višji od ciljev, določenih za leto
2020 (tako imenovano pravilo n+3).
Financiranih je bilo 60 projektov (27
standardnih/2016, 10 strateških, 2 CTN, 16
standardnih/2019, 5 projektov tehnične
pomoči),
vključenih
pa
skupaj
352
upravičencev.

352
upravičencev

V letu 2020 je svoje aktivnosti zaključilo 26
projektov.
Za vsako prednostno os sledi povzetek rezultatov, ki so jih dosegli projekti, ki so se zaključili v
letu 2020.
Dodatne informacije o projektih so na voljo na spletni strani programa www.ita-slo.eu v razdelku,
namenjenem projektom.
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V okviru prednostne osi 1 je v letu 2020 zaključilo dejavnosti 7 projektov. Predvsem
na področjih medicine, kmetijstva in podjetništva se je okrepilo sodelovanje med
ključnimi akterji sistema inovacij. Okrepili so se tudi čezmejni inovacijski grozdi in
nastalo je trajno mreženje na ključnih področjih.

Na področju medicine je projekt TRANSGLIOMA okrepil sodelovanje med pomembnimi
raziskovalnimi inštituti, univerzami in MSP-ji, ki delujejo na biomedicinskem področju, ter
spodbudil prenos inovativnih biomedicinskih tehnologij na onkološke raziskave. Tudi projekt ARTE
je izboljšal sodelovanje med zasebnim in javnim sektorjem (med bolnišnicami, raziskovalnimi
centri, univerzami, MSP-ji in tehnološkimi parki) s skupnim razvijanjem pripomočkov in storitev
na področju regenerativne medicine. Projekt TRAIN je ustvaril trajno čezmejno mrežo na področju
srčnih in vnetnih nevroloških bolezni za skupno vzpostavitev platforme storitev, temelječe na
inovativni kombinaciji dveh disciplin, in sicer celične biologije in analize velikih količin podatkov.
Na področju kmetijstva je projekt SUSGRAPE, ki
zaobjema območje Goriških brd/Collio Goriziano in
severovzhodno jadransko obalo, razvil sistem
upravljanja
vinogradov
z
aktivacijo
42
agrometeoroloških postaj in spletne platforme z
agronomskimi
napovednimi
modeli
proti
peronospori in oidiju.
Na področju podjetništva je projekt CAB ustvaril
dolgotrajno čezmejno mrežo, ki bo nudila
inovativne čezmejne storitve za pospeševanje
razvoja MSP-jev. Vzpostavili so preko 40 čezmejnih
povezav med mentorji in timom za pospeševanje strategije »Go-to-market« med izbranimi
projekti. Projekt NUVOLAK2 je razvil in širil inovativna orodja in marketinške veščine s podporo
na spletni platformi Mikrobiz. Projekt BioApp je okrepil sodelovanje med javnim in zasebnim
sektorjem na področju razvoja inovacij in tehnologij v zvezi z biopolimeri.
V okviru prednostne osi 2 se je v letu 2020 zaključilo 5 projektov. V javnem in
turističnem sektorju so bile sprejete in izvedene nizkoogljične strategije, ki
spodbujajo energetsko varčevanje in uporabo alternativnih prevoznih sredstev ter
alternativnih energetskih virov.
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V javnem sektorju je projekt MUSE promoviral energetsko učinkovitost in zmanjšanje emisij CO2
prek vključevanja teh načel v strategije mestne in primestne mobilnosti lokalnih uprav s
preizkušanjem inovativnih storitev na področju električne mobilnosti. Projekt LightingSolutions
je prispeval k izboljšanju energetske učinkovitosti pri upravljanju razsvetljave javnih stavb z
izvajanjem ukrepov, ki jih določajo občinski akcijski načrti za trajnostno rabo energije. Projekt
ENERGY CARE je izvedel tri posege v Trstu, v Kopru in v kraju San Donà di Piave z uporabo
participativnega pristopa in aktivno soudeležbo prebivalstva treh območij, kar je imelo konkretne
in izmerljive učinke na emisije CO2, na porabo energije in na povečanje trajnostne multimodalne
mobilnosti.
V turističnem sektorju je projekt INTER BIKEII uvedel tri nove pilotne multimodalne storitve (kolo
+ avtobus / kolo + čoln) vzdolž kolesarske poti Adriabike, ki povezuje Alpe z Jadranskim morjem,
in uredil novo kolesarsko infrastrukturo ter tako spodbudil pogostejšo uporabo koles in opuščanje
vožnje z avtomobilom. Sedaj sta na voljo tudi novi spletni platformi www. bike-alpeadria.eu in
www.adriabike.eu. Kolesarske poti so tudi primerno označili. Projekt MobiTour je spodbudil
skupno oblikovanje modelov za trajnostno multimodalno mobilnost v mestih in za trajnostni
promet v čezmejnih turističnih središčih, 5 pilotnih sistemov »parkiraj&odpelji se« je omogočilo
nabavo vozil na električni pogon in postavitev polnilnic za električna vozila na pametnih
parkiriščih. Izvedeni so bili trije načrti trajnostne mobilnosti, od katerih so imeli korist turisti,
prebivalci urbanih in podeželskih okolij, lokalne uprave in MSP-ji.

V okviru prednostne osi 3 se je v letu 2020 zaključilo 7 standardnih projektov.

V okviru prednostne naložbe 6c se je valorizacija
naravne in kulturne dediščine za trajnostni razvoj
turizma udejanjila skozi tri projekte: AGROTUR II na
področju vinogradništva in vinarstva ter na področju
varstva
biotske
raznovrstnosti
vinske
trte;
MEDSGARDEN z vzpostavitvijo 5 mediteranskih vrtov
za ohranjanje avtohtonih rastlinskih vrst severnega
Jadrana; tARTini s promocijo trajnostnega turizma,
povezanega z ustvarjalnim trikotnikom skladatelja
Giuseppeja Tartinija.
V okviru prednostne naložbe 6d je bil cilj izboljšanja
celostnega upravljanja z ekosistemi za trajnostni razvoj teritorija dosežen s projektom CONA, ki
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je pripomogel k izboljšanju vodnega ekosistema potoka Korna s pomočjo aplikacije za spletno
spremljnaje podatkov, in s projektom NAT2CARE, ki je določil postopke in smernice za
spremljanje živalskih in rastlinskih vrst na območjih Natura 2000 (Naravni park Julijskih Predalp,
Triglavski narodni park, Naravni park Furlanskih Dolomitov).
V okviru prednostne naložbe 6f sta dva projekta prispevala k promociji inovativne tehnologije za
izboljšanje zaščite okolja in povečanje učinkovite rabe virov: BLUEGRASS je spodbudil razvoj
zelene agroživilske industrije z zagonom akvaponskih obratov v Kopru in Porcii (PN); RETRACKING
je razvil konkurenčen model za pravilno ravnanje z odpadki, ki nastajajo iz proizvodov, izdelanih
iz polimernih kompozitov, utrjenih s steklenimi vlakni.
V okviru prednostne osi 4 se je v letu 2020 zaključilo 7 standardnih projektov, ki so
dosegli zastavljeni cilj okrepitve čezmejnega medinstitucionalnega sodelovanja prek
skupnega načrtovanja rešitev skupnim izzivom na področju izobraževanja,
zdravstva, socialnih storitev ter sistema upravljanja teritorija.

Na področju izobraževanja je projekt CB_WBL spodbudil čezmejno izobraževanje z
usposabljanjem pri delu preko delavnic in tečajev. Podpis dogovora o čezmejnem sodelovanju
med šolo, ustanovami poklicnega izobraževanja in stanovskimi združenji ter vzpostavitev digitalne
platforme INPRAXI.INFO sta spodbudila stike med učenci in podjetji. Projekt EDUKA2 je oblikoval:
41 učnih enot, namenjenih šolam, za poučevanje slovenščine, italijanščine in furlanščine z
namenom spodbujanja čezmejnih srečanj in izmenjav; 5 programov usposabljanja na daljavo za
prenos znanj; orodja za usklajeno upravljanje
izobraževanja in enotne didaktične ter izobraževalne
modele; strateški dokument o skupnih didaktičnih
modelih; orodja za podporo študentom in
diplomantom čezmejnega prostora.
Na področju zdravstvene oskrbe in socialnih storitev
je projekt CROSSCARE izdelal načrt in tudi uspešno
testiral inovativen čezmejni model celostne in
individualizirane oskrbe starostnikov. Podpisan je bil
čezmejni protokol in organizirane so bile skupne
izobraževalne dejavnosti za osebe, ki se poklicno
ukvarjajo z negovanjem starejših oseb.
Projekt
MEMORI-net
je
vzpostavil
skupen
institucionalni okvir za usklajevanje rehabilitacijskih storitev po meri pacientov, ki so utrpeli
možgansko kap. V okviru projekta so izpeljali številne javne pobude in objavili raznovrstno učno
gradivo ter na podlagi podpisanega dogovora uvedli e-storitev, ki podpira integrirano upravljanje
rehabilitacije po možganski kapi. Projekt INTEGRA je sestavil skupne smernice in zagotovil
izobraževanje za zdravstvene in medkulturne delavce z ozirom na komuniciranje in medkulturne
odnose ter s posebnim ozirom na zdravstveno obravnavo žensk migrantk, žrtev pohabljanja spolnih
organov na balkanski poti.
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Na področju upravljanja s prostorom je projekt
HARMO-DATA uvedel poenoten sistem upravljanja
prostorskih podatkov za boljše institucionalno
sodelovanje med javnimi organi in raznimi
zainteresiranimi stranmi ter za čezmejno prostorsko
načrtovanje. Projekt je spodbudil tudi spletanje
poklicnih vezi v zasebnem in javnem sektorju. Projekt
SECNET je vključil tržaško, beneško in koprsko
pristanišče ter Univerzo v Trstu in Univerzo na
Primorskem in Izvršilni sekretariat Srednjeevropske
pobude. Cilj projekta je bila priprava skupnih akcijskih
načrtov in dolgoročnih strategij za boljše in usklajeno
čezmejno upravljanje varnosti v pristaniščih ter za
krepitev njihove konkurenčnosti.
Če povzamemo, lahko v zvezi z zaključenimi standardnimi projekti zatrdimo, da je program
vključil široko paleto upravičencev bodisi iz javnega sektorja (z močno prisotnostjo univerz,
raziskovalnih centrov in občin) bodisi iz zasebnega sektorja s sodelovanjem številnih MSP-jev (v
vlogi upravičencev ali deležnikov). Dejavnosti na področju raziskav in razvoja so učinkovale na
različna področja: od zdravstva in socialne vključenosti do biotske raznovrstnosti, od trajnostnosti
do ricikliranja odpadkov in varčevanja z energijo, do gospodarjenja z vodnimi viri in klimatskih
sprememb.
Z ozirom na naslednje programsko obdobje 2021―2027 je bila julija 2020 Avtonomni deželi
Furlaniji – Julijski krajini potrjena vloga organa upravljanja za obdobje 2021―2027. Čeprav so
pogajanja med državama članicama in Evropsko komisijo še v teku, so pripravljalne dejavnosti
namenske skupine programa v sodelovanju z Organom upravljanja potekale zelo intenzivno skozi
vse leto 2020. Julija je bila objavljena prva faza javnega posvetovanja za vključitev teritorija v
pripravljalno fazo. Novembra je bilo oddano javno naročilo za pripravo programske
dokumentacije. Načrtovalna faza se bliža opredelitvi izzivov in ciljev novega obdobja sodelovanja.
Nekaj etap postopka je obljavljenih na spletni strani programa v razdelku, namenjenem
programskemu obdobju 2021―2027.
Za večjo ozaveščenost javnosti o pomenu evropskih skladov in Programa sodelovanja Italija Slovenija se je tudi v letu 2020, kljub omejitvam zaradi pandemije covida-19, nadaljevala
intenzivna dejavnost komuniciranja in kapitalizacije (CAP&COM) bodisi na evropski ravni bodisi
na lokalni ravni programskega območja. Med glavnimi dogodki je omembe vreden evropski dan
sodelovanja 2020 (21. september), ki smo ga proslavili prek spleta s predstavitvijo uspešnejših
projektov (enega za vsako os, in sicer CAB, INTERBIKEII, WALK OF PEACE, SECNET). Program in
projekti, financirani v sklopu osi 2, so bili izbrani za organizacijo, v okviru evropskega tedna regij
in mest 2020 (13. oktober) spletnega seminarja na temo »CAP&COM Interrega Italija – Slovenija in
evropski zeleni dogovor«. Projekt WALK OF PEACE je bil nagrajen za najboljši video v Evropi v
okviru tekmovanja Interreg Project Slam (14. oktober). Program in projekt LIGHTING SOLUTION
sta bila predstavljena v okviru foruma EuroScience Open Forum (ESOF), ki je potekal septembra v
Trstu. 21. oktobra so projekti z osi 2 skupaj priredili spletni seminar «Planning together –
pianifichiamo insieme – načrtujmo skupaj» v obliki interaktivne seje za skupno kapitalizacijo
bodočih projektnih idej. Vsi dogodki so objavljeni na spletni strani programa www.ita-slo.eu.
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Na koncu velja omeniti, da je programu kljub splošni
karanteni, v katero nas je prisilil covid-19, od maja
dalje ponovno uspelo pritegniti mlade v svet
evropskega sodelovanja. Program je namreč gostil
novega prostovoljca AEBR IVY za aktivnosti
komuniciranja. V letu 2020 se je ta izkušnja zaradi
izrednih razmer spremenila v prostovoljsko izkušnjo na daljavo, a je kljub vsemu prispevala k
oblikovanju profesionalnosti v profesionalnem in prijateljskem okolju ekipe programa. Poudariti
gre, da je novemu prostovoljcu bil mentor bivši prostovoljec, kar je dodana vrednost za vse, za
osebje programa, za nekdanje prostovoljce IVY in za sedanje prostovoljce IVY, saj so vsi člani iste
ekipe.
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