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Trenutno stanje projektov, ki jih financira
Program čezmejnega sodelovanja
Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020
Giugno 2019

Ta brošura prikazuje stanje projektov, financiranih iz Programa Interreg V-A Italija-Slovenija, julija
2019.
Gre za 27 standardnih projektov, 10 strateških projektov in 2 projekta v okviru Celostne teritorialne
naložbe čezmejnega območja EZTS GO/GECT GO, ki obsega občine Gorica, Nova Gorica in ŠempeterVrtojba.

PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A ITALIJA SLOVENIJA
Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija sodi v cilj Evropskega teritorialnega sodelovanja
(ETS, bolj znano s kratico INTERREG), ki je eden od dveh ciljev evropskih strukturnih in investicijskih
skladov (ESI) za programsko obdobje 2014-2020 in ki se financira iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR) s skoraj 9 milijardami evrov, t.j. 2,7% evropskega proračuna za obdobje 2014-2020.
Splošni cilj Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 je:
»Spodbujanje inovativnosti, trajnosti in čezmejnega upravljanja za oblikovanje bolj
konkurenčnega, povezanega in življenju prijaznega okolja.«
Institucionalni partnerji programa
Program vključuje dve državi članici Evropske unije: Italijo in Slovenijo.
Institucionalna partnerja programa sta Republika Italija, ki sodeluje z deželama Furlanija - Julijska
krajina in Veneto, in Republika Slovenija.
Programsko območje
Programsko območje zajema površino 19.841 km², na kateri živi približno 3 milijone prebivalcev, in vključuje 5
italijanskih statističnih regij (t. i. NUTS 3): Videm, Pordenone, Gorica in Trst ter Benetke in 5 slovenskih statističnih
regij: Primorsko-notranjsko, Osrednjeslovensko, Gorenjsko, Obalno-kraško in Goriško.

Finančni načrt programa in prednostne osi
Program naslavlja obstoječe potrebe in izzive programskega območja. Celotni proračun programa
znaša 91.682.299,00 EUR, od tega 77.929.954,00 EUR (85 %) iz ESRR in 13.752.345,00 EUR iz
italijanskega in slovenskega nacionalnega sofinanciranja in je namenjen podpori 5-ih prednostnih
osi:

Sofinancirani projekti
Program sodelovanja, ki ga je potrdila Evropska komisija s sklepom C(2015)9285 z dne 15.12.15
in nazadnje spremenila s sklepom C(2017)6247 z dne 14.09.17, obsega tri vrste projektov.
1) Strateški projekti – pomembnejši za izvajanje strategije Evropske unije in programa ter za
usmerjanje prizadevanj v krepitev kohezije novega upravičenega območja. Izbor teh projektov
poteka po pristopu od zgoraj navzdol, s pomočjo katerega je bilo določenih deset specifičnih
področij z namenom izboljšanja pričakovanih učinkov financiranih projektov in njihovega
doprinosa k splošni strategiji programa.
Do danes je bilo financiranih 10 strateških projektov, v skupni vrednosti približno 26.500.000 evrov
(ESRR).
2) Standardni projekti: ti projekti, katerih skupna vrednost je 37.000.000 evrov (ESRR), se bodo
izvajali po pristopu od spodaj-navzgor na prednostnih oseh 1, 2, 3, 4.
Do danes je bilo financiranih 27 standardnih projektov.
3) Projekta za izvajanje CTN. 3. maja 2017 sta bili podpisani pogodbi za dodelitev financiranja
projektoma CTN, ki ju je potrdil Odbor za spremljanje dne 22. in 23. februarja 2017. Projekta se
bosta izvajala v okviru Celostne teritorialne naložbe čezmejnega območja EZTS GO, ki obsega
občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba. Prvi projekt predvideva vzpostavitev
»Čezmejnega naravnega parka Soča-Isonzo« z naložbami v infrastrukturo (kolesarske poti in
rekreacijska območja) in v ukrepe teritorialnega marketinga. Vrednost projekta je 5 milijonov
evrov. Drugi projekt predvideva vzpostavitev mreže čezmejnih socialnih in zdravstvenih storitev

za potrebe prebivalcev na območju EZTS GO. Izvajal se bo ob sodelovanju državnih in občinskih
zdravstvenih in socialnih ustanov ter zavodov. Vrednost projekta je 5 milijonov evrov. Izvajalec
obeh projektov je Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO, ki so ga ustanovile tri
občine in ima sedež v Gorici.

Spominska fotografija udeležencev letnega dogodka programa 2018

Spominska fotografija udeležencev letnega dogodka programa 2019

EKOSISTEM ZA NAPREDNE TERAPIJE NA PODROČJU REGENERATIVNE MEDICINE
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Skupni izziv ARTE je razviti programsko območje v referenčno
točko evropskega ekosistema za inovativne terapije in
regenerativno medicino. Predvidena sprememba je razvoj
inovativnih metod zdravljenja v okviru pilotnega projekta
celične terapije za osteoartrozo. Projekt je zelo inovativen,
saj uvaja nove metodologije na področju personalizirane in
regenerativne medicine z uporabo matičnih celic, ima
izjemen tržni potencial in bo izboljšal kakovost življenja
pacientov.

Splošni cilj ARTE je spodbuditi naložbe, podjetniško
inovativnost in konkurenčnost ter izboljšati sodelovanje med
bolnišnicami, raziskovalnimi središči, univerzami, MSP ter
tehnološkimi parki na področju regenerativne medicine.
Poudarek je zlasti na uvajanju novih terapij za osteoartrozo
in biomedicinskih pripomočkov ter storitev, ki bodo zmanjšali
stroške zdravljenja. Vzpostavljena bo čezmejna javnozasebna mreža, ki bo spodbudila nastanek ekosistema,
povezanega z evropskimi pobudami in mednarodnimi
investitorji.

1.285.297,50 €

1.092.502,87 €
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJ
I

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
Nabavljena je bila oprema in zaključene so bile predhodne aktivnosti za multicentrično klinično preskušanje, ki ga bodo
pričele ASUIUD in Bolnišnica Valdoltra. Poleg tega je bila opredeljena in aktivirana čezmejna mreža MSP, ki bo sodelovala s
partnerji in z raziskovalnimi središči v naslednjih dejavnostih, predvidenih v DS 3.2 in 3.3. V zvezi s komunikacijo so bili
organizirani seminarji o regenerativni medicini in terapijah za osteoartrozo v Bolnišnici Valdoltra in ASUIUD.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: VIVABIOCELL SPA
PP2: Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
PP3: Ortopedska bolnišnica Valdoltra
PP4: Univerza v Ljubljani (Fakulteta za farmacijo)
PP5: Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
PP6: Biovalley Investments S.p.A.

• Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia –

www.ita-slo.eu/ARTE

Vir: prijavnica in LP

Area servizi assistenza ospedaliera - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
• Nacionalni inštitut za javno za zdravje

NADREGIONALNA TEHNOLOŠKA PLATFORMA ZA PRENOS NAPREDNIH BIOPOLIMEROV
OD RAZISKAV DO TRGA
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Projektni partnerji bodo preko prenosa tehnologij, socialnih
in eko-inovacij, krepitve povezav in sinergij med podjetji,
raziskovalnimi in razvojnimi centri ter visokim šolstvom
koristili razvito pilotno tehnologijo. Skupna nadregionalna
tehnološka platforma bo omogočila združevanje novih
zainteresiranih skupin ter preko komercializacije tehnologije
in izdelkov prispevala k razvoju proizvodne verige.

Glavni cilj projekta je vzpostavitev tehnološke platforme s krepitvijo
sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami in ključnimi
gospodarskimi deležniki za pospešitev razvoja pilotne tehnologije
naprednih biopolimerov. Tehnološka čezmejna platforma bo
tlakovala pot inovativnim poslovnim pobudam, hkrati pa spodbujala
potrebno izmenjavo znanja, tehnologije ter inovacij. Projekt je
usmerjen v razvoj tržno zanimivih inovativnih biopolimerov in si
prizadeva za inovativno reševanje problemov različnih deležnikov.

1.265.587,29 €

1.075.749,20 €
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
V okviru projekta BioApp je bil razvit nov kemijsko modificiran biopolimer (y-CTX) in prenesena tehnologija za njegovo
povečano proizvodnjo iz laboratorijev Univerze v Trstu na start-up Biopolife. Vzpostavljena je on-line platforma BioApp, ki
ponuja sodelovanje in vključitev zainteresiranim deležnikom na področju raziskav in razvoja naprednih biopolimerov in njihove
uporabe v prehrambeni, farmacevtski industriji in biomedicini. Projekt je zdaj v fazi razvoja pilotnih tehnologij z uporabo
naprednih biopolimerov za izbrane sektorje.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Kemijski inštitut, Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo

• Gospodarska zbornica Slovenije

PP2: Università degli Studi di Trieste

• Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje

PP3: Cobik
PP4: Biopolife s.r.l.
PP5: ACIES BIO biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o.

www.ita-slo.eu/BioApp

Vir: prijavnica in LP

ČEZMEJNI POSPEŠEVALNIK PODJETIJ ZA STRATEGIJE PAMETNE SPECIALIZACIJE
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

CAB (Crossborder Acceleration Bridge) bo okrepil
sodelovanje med ključnimi subjekti inovativnega
čezmejnega ekosistema. Z namenom spodbujanja razvoja
neizraženega potenciala start-up podjetij in MSP-jev v
sektorjih S3 (FJK in Slovenija), se projekt odlikuje po
čezmejnem pristopu, uporabljenem pri načrtovanju
orodij za podporo podjetjem, ki izkorišča posebnosti
obeh trgov: slovenski trg kot »testni trg« za razvoj novih
produktov in storitev, italijanski trg kot primarni trg za
širjenje lastnega poslovanja.

Izboljšati vsesplošne možnosti za inovativnost, ki bo povečala
konkurenčnost programskega območja preko mreže
italijanskih in slovenskih ključnih subjektov, ki bodo s
skupnimi močmi oblikovali, testirali in dolgoročno vzpostavili
novo čezmejno službo za pospeševanje podjetij, ki bo
sposobna spodbujati vlaganja v razvoj novih, inovativnih
produktov in storitev ter prenos tehnologij iz centrov za
raziskave in razvoj v podjetja, zlasti MSP.

1.306.082,72 €

1.110.170,31 €
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
Partnerji projekta so uspešno zaključili pilotno aktivnost čezmejnega pospeševanja podjetij, ki temelji na modelu CAB. Na
podlagi dveh razpisov, izvedenih s strani 3 CAB-točk, je bilo 20 podjetij (15 start-up in 5 MSP) vključenih v čezmejne
kombinirane pakete: on-line svetovanja in svetovanja na kraju samem. Izvedenih je bilo več kot 40 povezav: mentor-tim, v
Sloveniji in Italiji, z namenom pospešitve razvoja in »Go to market« izbranih projektov.
Zaključni dogodek projekta »CAB-EXPO« bo 11. septembra 2019 v Benetkah.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento

• Confindustria Udine

Tecnologico Scarl

• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale attività produttive,

PP2: Inštitut za razvoj startupov in mladih podjetij ABC

turismo e cooperazione

PP3: Università Ca’ Foscari Venezia
PP4: Univerza na Primorskem
PP5: Università degli Studi di Trieste
PP6: Gospodarska zbornica Slovenije
PP7: SMART COM d.o.o. informacijski in komunikacijski sistemi PP8:
Gruppo Euris S.p.A
www.ita-slo.eu/CAB

Vir: prijavnica in LP

Projekt je namenjen spodbujanju uporabe na

RIBIŠTVO – KMETIJSTVO: SODELOVANJE IN INOVACIJA NA ČEZMEJNEM OBMOČJU
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Namen projekta je ustvariti skupna partnerstva med parki
in znanstveno-tehnološkimi ustanovami ter podjetniki
čezmejnega prostora s področja kmetijstva, ribištva in
akvakulture. Predvideno je tudi vključevanje lokalnih
akcijskih skupin in lokalnih akcijskih skupin s področja
ribištva. Projektne dejavnosti so namenjene povečanju
ozaveščenosti o priložnostih, ki jih ponujajo inovacije na
področju ribištva, akvakulture in kmetijstva v Tržaškem
zalivu ter na slovenskem in italijanskem Krasu.

Projekt je namenjen spodbujanju uporabe pristopov zunanjih
inovacij in lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, pri prenosu
rezultatov raziskav od ustvarjalcev inovacij na podjetja s
področja kmetijstva ter ribištva oziroma akvakulture prek
izvajanja pilotnih aktivnosti za razvoj inovativnih procesov in
izdelkov. Cilj projekta je tudi spodbujanje oziroma
načrtovanje
čezmejnega
sodelovanja
na
področju
tehnološkega razvoja s krepitvijo in z vzpostavljanjem
partnerstev, verig in grozdov med podjetji in subjekti, ki
delujejo na področju raziskovanja in razvoja.

1.016.780,00 €

864.263,00 €
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
Partnerji projekta so zaključili analizo inovacijskih potreb, ki so jih izrazila podjetja. Reprezentativni subjekti, povezani z
aktivnostmi projekta, so predlagali inovativne rešitve. Na seminarjih, srečanjih B2B in R2B ter tehničnih delovnih skupinah,
ki so potekali v Italiji in v Sloveniji, so partnerji ugotovili konkreten interes nosilcev dejavnosti, da bi te inovacije udejanjili.
Določene so bile pilotne aktivnosti in drugi projekti skupnega interesa, ki se še izvajajo. Vse dejavnosti potekajo čezmejno.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Azienda Speciale Aries – Camera di Commercio di Trieste

• LAS ISTRE – Lokalna akcijska skupina za območje občin Ankaran,

PP2: Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica Di Trieste

Izola, Koper in Piran

PP3: Gruppo di Azione Locale del Carso – Lokalna Akcijska Skupina Kras
PP4: Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
PP5: Primorska Gospodarska zbornica PP6: Nacionalni Inštitut za
Biologijo

www.ita-slo.eu/FISH-AGROTECHCBC

Vir: prijavnica in LP

INOVATIVNA MARKETINŠKA ORODJA ZA GLOBALNO KONKURENČNOST MSP V
ČEZMEJNEM OBMOČJU
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Nuvolak 2 nadgrajuje spletno platformo Mikrobiz.net in nudi
pomoč pri načrtovanju in uvajanju marketinških aktivnosti,
izdeluje gradiva, širi dobre prakse ter vzpostavlja podporno
mrežo za delovanje mentorjev in raziskovalnih institucij s
ciljem dvigniti stopnjo čezmejnega sodelovanja med
ključnimi akterji programskega območja na področju
raziskovanja, inoviranja in prenosa znanja iz akademske
sfere v podjetja ter med podjetji.

Glavni cilj je razvoj, spletna podpora, pilotna uvedba in
diseminacija novega orodja v okviru nadgrajene platforme
Mikrobiz. Aktivnosti bodo spodbudile povečanje inovativnosti
zagonskih
podjetij
in MSP-jev
v
multikulturnem
mednarodnem okolju ter razvoj čezmejnega sodelovanja,
sinergij in mreženja med ključnimi akterji za doseganje
globalne konkurenčnosti.

1.194.855,00 €

1.015.626,75 €
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
Projekt Nuvolak2 se preveša v svojo zadnjo tretjino izvajanja. Večina razvojnih aktivnosti v smislu baze znanja, nadgradnje
konceptov, gradiv, spletne platforme www.Mikrobiz.net in mapiranja dobrih praks je zaključenih. Za nami je zelo uspešna
druga izvedba Festivala inovativnosti – festINNO (www.inno.si/festinno) s preko 400 udeleženci, spletna skupnost za širjenje
inovacij raste (www.facebook.com/INNOshare/), INNOlab v Kopru je polno zaživel, izvajajo se diseminacijske delavnice
(INNOtips) in prenosi dobrih praks (INNOtalks).

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Univerza na Primorskem

• Primorski tehnološki park d. o. o.

PP2: Inštitut za razvoj startupov in mladih podjetij ABC
PP3: Università Ca’ Foscari Venezia
PP4: Associazione Temporanea di Scopo Confcommercio Trieste PP5:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
PP6: Azienda speciale Aries – Camera di Commercio di Trieste
PP7: PROTECTUS, storitve, razvoj in informacijska tehnologija, d. o. o.

www.ita-slo.eu/NUVOLAK2

Vir: prijavnica in LP

SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA VINOGRADNIŠTVA S POMOČJO IKT NA ČEZMEJNEM
OBMOČJU ITA-SLO
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Potreba vinogradniškega sektorja po razvoju novih
trajnostnih strategij za varstvo rastlin, predvsem za varstvo
proti peronospori in oidiju, je botrovala k združitvi 17
podjetij, 2 raziskovalnih središč in 1 univerze z namenom
razvoja sistema za podporo pri odločanju (SZPO) na
čezmejnem območju (Collio/Brda in slovenska Istra). SZPO
bo sestavljen iz sistema za spremljanje stanja okolja, le-ta
pa bo povezan z napovednima agronomskima modeloma, ki
bosta prilagojena lokalnim geografskim razmeram in
integrirana v posebno programsko opremo.

Projekt spodbuja krepitev inovacij ter implementacijo in
uporabo novih tehnologij s strani podjetij in MSP, z razvojem
sinergij in s čezmejnim mreženjem podjetij iz
vinogradniškega sektorja, MSP-jev iz sektorja IKT,
raziskovalnih središč in univerz. Podpira ekološke inovacije v
vinogradniškem sektorju, ki vodijo k učinkovitejši rabi
naravnih virov in zmanjšanju uporabe sredstev za varstvo
rastlin. Polega tega podpira tudi raziskovanje na področju
mikrobioma vinske trte.

1.141.089,35 €

969.925,94 €
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
Izdelana je bila druga verzija fitopatoloških napovednih modelov, ki temeljijo na terenu zbranih podatkih v sezoni 2018.
Posodobljena je bila programska oprema (SZPO) in potrjen model v testnih vinogradih. Izvedeno je bilo redno in izredno
vzdrževanje (z izboljšavami) 42 vremenskih postaj v vinogradih. Organizirali in izvedli smo delavnice za dijake in študente
agronomije ter biologije. Potekala so izobraževanja za agronome in enologe. Vzpostavljene so bile zbirke mikroorganizmov in
izvedeni prvi vitro testi učinkovitosti.

PARTNERJI
LP: Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste –
Area Science Park
PP2: Primo Principio Società Cooperativa
PP3: Primorska Gospodarska zbornica
PP4: Univerza na Primorskem – Università del Litorale
PP5: International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology
PP6: Vinakoper Podjetje za proizvodnjo in prodajo vina, d.o.o. PP7:
Consorzio Tutela Vini Collio

www.ita-slo.eu/SUSGRAPE

Vir: prijavnica in LP

BIG DATA in MODELI BOLEZNI: ČEZMEJNA PLATFORMA VALIDIRANIH KOMPLETOV ZA
BIOTEHNOLOŠKO INDUSTRIJO
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

TRAIN je projekt sodelovanja med raziskovalnimi
ustanovami, grozdi biotehnoloških podjetij in podjetji,
namenjen skupnemu razvoju novih diagnostičnih in
terapevtskih rešitev na podlagi celične biologije in analize
velikih količin podatkov. Pospešil bo prenos znanja s
področja raziskav na industrijo s pripravo preizkušenih
diagnostičnih storitev, ki bodo na razpolago biomedicinskim
podjetjem, da lahko razvijejo nove biofarmacevtske
produkte.

Splošni cilj projekta je povečati sodelovanje med ključnimi
biomedicinskimi akterji, kot so raziskovalni inštituti,
univerze in podjetja. Cilj projekta je vzpostavitev platforme
za storitve, ki temeljijo na inovativni kombinaciji dveh
disciplin, celične biologije in analize velikih količin podatkov
na področju srčnih in vnetnih patologij ter pri težavah, ki se
pojavljajo pri težkih ranah in drugih potencialnih boleznih.
Projekt bo povečal inovativnost in konkurenčnost v sektorju
biomedicinskih raziskav.

1.243.702,22 €

1.057.146,89 €
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
Ocenjena je bila učinkovitost identificiranih kemičnih spojin, ki so sposobne modulirati aktivacijo miofibroblastov.
Opredeljene so bile nekatere molekularne tarče, zanimive za terapijo različnih patologij.
Razvite so bile metode PCR in HCA za odkrivanje prisotnosti patogenov v hrani in vodi.
Organizirana je bila delavnica z naslovom »High content imaging and data science for virtual screening and drug discovery«.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

• Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

PP2: Institut “Jožef Stefan”

• Nacionalni inštitut za javno zdravje

PP3: Tehnološki park Ljubljana d.o.o
PP4: Experteam Srl
PP5: BioValley Investments S.P.A.
PP6: Mednarodna podiplomska šola Jožefa Štefana

www.ita-slo.eu/TRAIN

Vir: prijavnica in LP

NOVE TERAPIJE GLIOBLASTOMA Z UPORABO ČEZMEJNE RAZISKOVALNE
TRANSLACIJSKE PLATFORME
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Projekt TRANSGLIOMA nadgrajuje rezultate predhodnega
Interreg projekta GLIOMA (2007—2013), ki je odkril nove
označevalce tumorskih matičnih celic za klinično uporabo pri
zgodnji diagnozi, kot odziv na zdravljenje ter kot terapevtske
tarče. Inovativni pristopi omogočajo prirejeno in učinkovito
zdravljenje bolnikov in posledično višjo kvaliteto življenja
bolnikov z možganskimi tumorji tudi s pripravo odprtokodne
programske opreme za analizo podatkov iz bioloških bank
projektnih partnerjev.

Glavni cilj projekta je izboljšati in povečati sodelovanje med
ključnimi dejavniki na področju biomedicine (raziskovalni
inštituti, bolnišnice, univerze in podjetja) za spodbujanje
prenosa znanja v inovativne medicinske biotehnologije in
njihovo uporabo v kliničnih raziskavah možganskega raka
(glioblastoma) ter za izboljšanje konkurenčnosti translacijske
onkologije.

1.302.252,49 €

1.106.914,62 €
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
V projektu TRANS-GLIOMA smo partnerji s poenotenimi laboratorijskimi protokoli nadaljevali s procesiranjem vzorcev
možganskih tumorjev glioblastomov ter tako obogatili čezmejno tumorsko GLIOBANK-o. Nadaljujemo z določanjem izbranih
biomarkerjev rakavih matičnih celic in razvijanjem odprtokodne programske opreme, namenjene analizi podatkov GLIOBANKe. Nadaljevali smo z iskanjem novih nanoteles, z validacijo možnih biomarkerjev in eksosomov kot dostavnih sistemov in virov
možnih označevalcev. Preko IVY INTERREG fundacije, ki jo podpira Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR), smo najeli
prostovoljce za delo na področju komunikacije.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

• Slovensko inovacijsko stičišče Evropsko gospodarsko interesno združenje –

PP2: Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

Gruppo Europeo di Interesse Economico per l’innovazione

PP3: Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

• Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (COBIK)
• SiNAPSA, Slovensko društvo za nevroznanost

PP4: Nacionalni inštitut za biologijo

• Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

PP5: Biosistemika d.o.o.

- Area servizi assistenza ospedaliera - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

PP6: Azienda Unita Locale Socio-Sanitaria N. 12 Veneziana

www.ita-slo.eu/TRANS-GLIOMA

Vir: prijavnica in LP

ENERGETSKA UČINKOVITOST JAVNIH ZGRADB IN TRAJNOSTNA MOBILNOST Z
VKLJUČENOSTJO LOKALNIH SKUPNOSTI
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Projekt ENERGYCARE je osredotočen tako na konkretne
akcije (energetska učinkovitost javnih, stanovanjskih in
šolskih stavb, spodbujanje trajnostne mobilnosti na
urbanih in perifernih obočjih) kot tudi na inovativne in
participativne aktivnosti, v katere so z namenom
zmanjšanja izpustov CO2, porabe energije in energetske
revščine na območju programa vključeni prebivalci
pilotnih območij v Italiji in Sloveniji.
Pozitivni učinki bodo vidni na koheziji, privlačnosti
območij in upravljanju z energijo v javnem sektorju.

Namen projekta je zmanjševanje izpustov CO2, porabe
energije in energetske revščine tako na območju programa
kot v Evropi z izvajanjem strategij, participativnih,
inovativnih in čezmejnih ukrepov v Trstu, San Donà di Piave
in Kopru. K trajnostnemu razvoju območja bomo prispevali z
izvedbo nove steze za pešce in kolesarje ter z dvema
investicijama v energetsko učinkovitost javnih objektov (šola
in stanovanjski kompleks ATER).

1.406.750,00 €

1.195.737,50 €

SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR
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PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
V 3 izbranih pilotnih območjih se izvajajo aktivnosti spodbujanja energetske učinkovitosti s sodelovanjem prebivalcev. S
participativnim odločanjem sta bila definirana kolesarska pot (v kraju San Donà di Piave) ter potek PešBUS-a (v Kopru). V
Trstu se izvajajo aktivnosti za povečanje dovzetnosti prebivalcev do okoljskih tematik, ki jih izvaja PonzianaLAB, to je prosto
dostopna infotočka projekta, namenjena vsem. Začele so se izvajati investicije v Kopru, Trstu in San Donà di Piave. Dejavnost
projektne promocije je intenzivna in stalna.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della

• REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

Provincia di Trieste

• COMUNE DI TRIESTE
• AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE

PP2: Mestna občina Koper

• ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVILABICI

PP3: Comune San Donà di Piave
PP4: Kallipolis
PP5: Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica

www.ita-slo.eu/ENERGYCARE

Vir: prijavnica in LP

VZPOSTAVLJANJE MULTIMODALNIH POVEZAV OB KOLESARSKI TRASI ADRIABIKE
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Inter Bike II spodbuja kolesarjenje kot trajnostno obliko
mobilnosti pri vsakodnevnih opravkih ter odkrivanju
turističnih znamenitosti vzdolž kolesarske povezave
Adriabike od Kranjske Gore do Ravenne. Vzpostavljene bodo
štiri multimodalne storitve prevoza koles z avtobusom in
ladjo na območjih slovenske Istre, Furlanije - Julijske
krajine in odličnosti Veneta. Projekt bo spodbudil lokalne
oblasti in ostale deležnike k tesnejšemu sodelovanju pri
prostorskem in prometnem načrtovanju ter razvoju
turizma.

Projekt želi vzpostaviti pogoje za pogostejšo uporabo kolesa
in spodbujati k opuščanju vožnje z avtomobilom. To bodo
omogočile multimodalne storitve, investicije v kolesarsko
infrastrukturo in izboljšanje kakovosti storitev za kolesarje.
Projekt namerava okrepiti čezmejno sodelovanje na področju
razvoja mobilnosti in turizma z oblikovanjem čezmejnega
projektnega odbora, v katerem bodo predstavniki politične in
izvajalske ravni.

1.004.517,70 €

853.340,05 €

SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR
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PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
Drugo leto zapored vozi poskusna avtobusna povezava za prevoz koles med Koprom, Trstom, Tržičem in Gradežem. V letu 2019 bosta stekli še
ladijski povezavi za prevoz koles med Bibionejem in Caorlami ter po reki Lemene. Potekajo tudi izobraževanja ponudnikov, zato da bi izboljšali
ponudbo za kolesarske turiste in spodbudili povezovanje med turističnimi subjekti. V Hrvatinih bodo zgradili nov odsek kolesarske poti proti
meji z Italijo, ki se navezuje na rekreacijsko pot Parenzano.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Regionalni razvojni center - Koper Centro regionale di

• Občina Izola

sviluppo Capodistria

• Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale infrastrutture e

PP2: Mestna občina Koper

territorio

PP3: Comune di Monfalcone
PP4: GAL Venezia Orientale
PP5: Razvojna agencija ROD Ajdovščina

www.ita-slo.eu/INTERBIKEII

Vir: prijavnica in LP

INOVATIVNE REŠITVE ZA ENERGETSKO UČINKOVITO RAZSVETLJAVO JAVNIH STAVB
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

V okviru projekta bo izvedena analiza stanja razsvetljave na
čezmejnem območju ter na tej podlagi izdelana primerjalna
študija o potencialnem varčevanju pri razsvetljavi javnih
stavb. Izvedeni bodo pilotni projekti posodobitve
razsvetljave javnih stavb z uvajanjem inovativnih rešitev. V
sklopu projekta bo izvedena kampanja ozaveščanja javnosti
za ozaveščeno ravnanje z energijo.

Z ozirom na evropske cilje v zvezi z zmanjševanjem emisij
toplogrednih plinov in izboljšanjem energetske učinkovitosti
bo projekt prispeval k večji energetski učinkovitosti pri
upravljanju razsvetljave v javnih stavbah v Italiji in Sloveniji.

1.251.573,92 €

1.063.837,83 €
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
Trenutno so v teku dejavnosti, ki so povezane z naložbami v okviru pilotnih aktivnosti. Na področju komunikacijskih aktivnosti
se vsi projektni partnerji dogovarjamo kako izpeljati še preostale aktivnosti, potrebne za zaključek projekta. Redno se
sestajamo na delovnih sestankih.

PARTNERJI
LP: Občina Šempeter-Vrtojba
PP2: Občina Tolmin
PP3: Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica
PP4: Svet slovenskih organizacij - Confederazione Organizzazioni Slovene
PP5: Comune di Doberdò del Lago - Občina Doberdob
PP6: Comune di Medea

www.ita-slo.eu/LightingSolutions

Vir: prijavnica in LP

TRAJNOSTNA MOBILNOST TURISTIČNIH DESTINACIJ NA OBALI IN V ZALEDJU
ČEZMEJNEGA OBMOČJA
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Projektno območje obsega turistične destinacije na obali in v
kraškem zaledju, ki imajo veliko turistično privlačnost
predvsem poleti, ko stalno prihaja do zastojev in prometnih
zamaškov zaradi izjemno povečanih turističnih tokov. Projekt
naslavlja ta izziv z izvedbo: 3-eh SUMP-ov – Načrti trajnostne
urbane mobilnosti (Piran, Lignano, Caorle); 5-ih pilotnih
sistemov »parkiraj&pelji se«: električna vozila, električne
polnilnice; 2-eh načrtov trajnostne mobilnosti (Park
Škocjanske jame in Kobilarna Lipica).

Splošni cilj projekta MobiTour je spodbujanje skupnega
oblikovanja modelov trajnostne multimodalne mobilnosti v
turističnih območjih čezmejnega območja, spodbujanje
uporabe alternativnih prevoznih sredstev in spodbujanje
turistične
privlačnosti
območja
z
zmanjševanjem
onesnaževanja. Namen projekta je tudi izboljšati dostopnost
in povezave med obalnim območjem in zaledjem.

1.268.915,75 €

1.078.578,38 €
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ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
Trenutno se projekt nahaja v sklepnih fazah, predvsem kar zadeva izvajanje pilotnih aktivnosti.
PP so nabavili 19 polnilnic za električna vozila, 6 električnih avtov, mini električni kombi in 366 koles).
Oblikovana je tudi digitalna platforma za zbiranje in izmenjavo informacij o turističnih poteh, javnem prevozu in storitvah
trajnostne mobilnosti (www.crossmobility.eu).

PARTNERJI
LP: Javni zavod park Škocjanske jame, Slovenija
PP2: Občina Piran
PP3: Kobilarna Lipica
PP4: Comune di Lignano Sabbiadoro
PP5: Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia
PP6: Comune di Caorle

www.ita-slo.eu/MobiTour

Vir: prijavnica in LP

ČEZMEJNO SODELOVANJE ZA TRAJNOSTNO IN ENERGETSKO UČINKOVITO
MOBILNOST UNIVERZ
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

V projektu sodeluje šest partnerjev, trije italijanski in trije
slovenski, z namenom, da bi povečali energetsko
učinkovitost in zmanjšali emisije CO2 v okviru strategije
mobilnosti lokalnih javnih uprav na čezmejnem območju.
Projektna strategija zajema vključevanje načela energetske
učinkovitosti v načrtovanje trajnostne mobilnosti,
povečanje čezmejnega sodelovanja na tem področju ter
izvajanje inovativnih storitev trajnostne mobilnosti.

Namen projekta je vključiti energetsko učinkovitost in
zmanjšanje emisij CO2 v strategije za mobilnost čezmejnih
lokalnih javnih ustanov. Prvi pričakovani cilj je priprava
smernic in akcijskega načrta, drugi vzpostavitev čezmejne
skupine za trajnostno mobilnost, tretji pa realizacija
polnilnih postaj za električna vozila ter sistema za
upravljanje in spremljanje polnilnih postaj in storitev za
mobilnost.

1.407.133,58 €

1.196.063,54 €
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ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
Partnerji projekta so pripravili smernice za javne uprave in začeli s pripravo čezmejnega akcijskega načrta za načrtovanje in
razvoj mobilnosti med univerzami. To je paket dokumentov, ki bodo olajšali načrtovanje energetsko učinkovitejše čezmejne
mobilnosti. Po pripravi dokumentov je projekt prešel v izvedbeno fazo pilotnih projektov: varno parkirišče za e-kolesa, ki ga
napajajo sončni paneli, je bilo otvorjeno 20. junija 2019 v Grosuplju.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Università degli Studi di Trieste Dipartimento di Ingegneria e

• Comune di Trieste
• Mestna Občina Nova Gorica

Architettura
PP2: Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Ambiente ed Energia
PP3: Unione Territoriale Intercomunale del Noncello
PP4: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Prometnotehniški inštitut
PP5: RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o.
PP6: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
www.ita-slo.eu/MUSE

• Trieste Trasporti S.p.A.
• AcegasApsAmga S.p.A.

Servizio Energia

Vir: prijavnica in LP

• Občina Piran

TRAJNOSTNI RAZVOJ KMETIJSTVA IN TURIZMA NA ČEZMEJNEM KRASU
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Matični Kras je enotno čezmejno geografsko območje. Preplet
kulturne in naravne krajine ponuja še neizkoriščene priložnosti
v kmečkem turizmu. S projektom bomo deležnikom pomagali
vpeljati sodobnejše pristope pri pridelavi tradicionalnih
kraških pridelkov: vpeljava aplikacije e-Karst za spremljanje
stanja v vinogradih, optimizacija procesov pri pridelavi vina in
izdelovanju kraškega pršuta.

Cilj projekta je izboljšati konkurenčnost, prepoznavnost in
kakovost lokalnih pridelkov in izdelkov. Namen je izboljšanje
kakovosti in spodbujanje konkurenčnosti ob hkratnem
nižanju stroškov, ne da bi to negativno vplivalo na okolje. V
okviru promocije Krasa bomo vzpostavili nove itinerarje in
čezmejni center za promocijo lokalnih pridelkov in izdelkov
z regionalno vinoteko v Štanjelu. Nadgradili bomo platformo
nastanitev »Hotel dobrega terana« ter poskrbeli za njeno
boljšo prepoznavnost.

1.076.829,00 €

915.304,65 €

6

30

SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
Sprotno nadgrajujemo aplikacijo e-Karst, znotraj katere spremljamo vzorčne vinograde na čezmejnem Krasu, vodni stres ter
razvoj bolezni in škodljivcev. Hkrati potekajo analize vina in grozdja teran, testiranje mlečnokislinskih bakterij ter
spremljanje kakovosti kraškega pršuta slovenske avtohtone pasme prašičev iz eksemplarične reje. Urejamo itinerarje ter
opremljamo center za promocijo lokalnih pridelkov in izdelkov z regionalno vinoteko v Štanjelu. S ponudniki nastanitvenih
kapacitet se zavzemamo za izboljšanje delovanja mreže razpršenega hotela. Spremenili smo trajanje projekta, ki bo dejansko
trajal 30 mesecev (od 1. 10. 2017 do 30. 3. 2020).

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Kmetijski inštitut Slovenije

• Združenje Konzorcij kraških pridelovalcev terana

PP2: Università degli Studi di Trieste
PP3: Università degli Studi di Udine

• Gospodarsko interesno združenje Kraški pršut (Konzorcij pridelovalcev Kraškega
pršuta)
• Občina Sežana

PP4: Univerza v Novi Gorici

• Comune di Duino Aurisina - Občina Devin Nabrežina

PP5: Občina Komen

• Comune di Sgonico - Občina Zgonik

PP6: Confesercenti Venezia

www.ita-slo.eu/AGROTURII

• Associazione dei viticoltori del Carso – Kras

Vir: prijavnica in LP

SPODBUJANJE RAZVOJA TRAJNOSTNIH PRIDELOVALNIH PRAKS V KMETIJSTVU Z
VPELJEVANJEM AKVAPONIKE
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Akvaponika je integrirana metoda pridelave z namenom
zmanjševanja škodljivih vplivov kmetijsko-živilskega sektorja
na okolje. V primerjavi s tradicionalnim kmetijstvom
akvaponika omogoča pridelavo zelenjave brez prisotnosti tal,
zmanjšuje uporabo vode ter omogoča recikliranje organskih
odpadnih produktov iz ribogojništva. Prednosti akvaponike
so: 1) uporaba gnojil ni potrebna; 2) omejena raba tal, ker
imajo rastline stalno dostopnost do hranil; 3) uporaba
fitofarmacevtskih sredstev ni potrebna. Na podlagi teh
značilnosti velja akvaponika za zeleno tehnologijo.

Cilj projekta BLUEGRASS je spodbujanje razvoja zelenih in
inovativnih proizvodnih tehnologij na programskem območju z
uvedbo
akvaponike. Akvaponika
predstavlja
zeleno
tehnologijo, ki temelji na načelih krožnega gospodarstva in
industrijske simbioze. Projekt ima naslednje specifične cilje:
1) s tržno analizo oceniti interes in teritorialne potrebe po
akvaponskih pridelkih; 2) testiranje delovanja dveh pilotnih
akvaponskih obratov; 3) vključevanje kmetov, rejcev in
raziskovalcev; 4) povečati ozaveščenost potrošnikov z
izvajanjem izobraževalnih in predstavitvenih dejavnosti.

758.976,44 €

645.129,98 €

5

30

SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
Projektna skupina BLUGRASS je analizirala povpraševanje potrošnikov po akvaponičnih pridelkih in nastali sta dve delovni
skupini za izvedbo dveh pilotnih obratov. Prvi je bil odprt v Kopru in drugi v Porcii, decembra 2018. Oba obrata sta v uporabi
in hkrati se testirajo modeli upravljanja, nadzira pa se tudi proces pridelave za potrebe preučevanja trajnosti. Izvajajo se
izobraževalne dejavnosti in širjenje prakse takega obrata pri rejcih, kmetih, šolah in drugih zainteresirancih za nakup.
Nadaljuje se promocija preko socialnih omrežij FB in Instagram.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Università Ca’ Foscari Venezia

• Agroittica Friulana

PP2: Univerza v Ljubljani

• WWF OASI Società Unipersonale S.r.l.

PP3: Unione Territoriale Intercomunale del Noncello
PP4: KZ Agraria Koper
PP5: Shoreline Società Cooperativa

www.ita-slo.eu/BLUEGRASS

Fonte: scheda progettuale e LP

IZBOLJŠANJE EKOLOŠKEGA STANJA KORNA IN OBMOČJA IZLIVA REKE SOČE V
JADRANSKO MORJE - CONA
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Projekt CONA se osredotoča na porečje potoka Koren, ki
predstavlja del porečja reke Soče in se na zavarovanem
območju »otoka Cona« izliva v Jadransko morje. Vsi predvideni
posegi na porečju gredo v smeri izboljšanja kakovosti voda,
torej k izboljšanju tako stanja ohranjenosti habitatov kot tudi
vrst. Pomemben del projekta je predvidena investicija na
območju občine Tržič, ki bo občutno vplivala na neposredno
zmanjšanje okoljskega pritiska na zavarovano območje otoka
Cona.

Glavni skupni cilj projekta je varstvo in izboljšanje varovanja
vodnega ekosistema in biotske pestrosti za trajnostni razvoj
projektnega območja, kar prispeva k doseganju
programskega specifičnega cilja. Projekt se osredotoča na
razvoj inovativnih rešitev z uporabo najsodobnejših spoznanj
na evropskem nivoju, ki bodo dale konkretne rezultate na
čezmejnem območju.

1.439.634,00 €

1.223.688,90 €
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
Partnerji projekta CONA so izvedli večino aktivnosti, ki bodo del integriranega sistema za zmanjševanje onesnaženosti okolja
in izboljšanja kemijsko-fizikalnega stanja voda. Izdelana je idejna zasnova revitalizacije potoka Koren in nadgradnja aplikacije
za online spremljanje podatkov na Centralni čistilni napravi. Za osnovnošolce je bil izveden natečaj »Mlinček na vodo«,
srednješolci pa so izvajali analize na potoku Koren. Razvoj in montaža meteoroloških postaj je trenutno v teku.

PARTNERJI
LP: Irisacqua Srl
PP2: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
PP3: Šolski center Nova Gorica

www.ita-slo.eu/CONA

Vir: prijavnica in LP

ČEZMEJNI PARK ISONZO-SOČA
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

V okviru projekta bo na območju občin Gorica, Nova Gorica in
Šempeter-Vrtojba zgrajena čezmejna mreža kolesarskih in
sprehajalnih poti ob Soči ter ob meji, ki bo povezovala Solkan s
Šempetrom, Vrtojbo in Mirnom. Izvedla se bodo večja
infrastrukturna dela, območje pa bo po zaključku del ponujalo
nove razvojne možnosti in postalo privlačnejše za prebivalce in
turiste.

Glavni cilji projekta so ohranjanje, varovanje, obnavljanje ter
razvoj naravne in kulturne dediščine v čezmejnem prostoru
vzdolž reke Soče, ki bo postal enotna turistična in rekreacijska
destinacija. Realizirani bodo mreža kolesarsko-sprehajalnih
poti, turistično-rekreacijska infrastruktura in celosten
komunikacijsko-promocijski načrt.

5.000.000,00 €

4.250.000,00 €

1
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
1. Pričetek del prvega sklopa investicije na območju »Rekreacijski park Vrtojba«; 2. objavljeno javno naročilo za izvedbo del
drugega sklopa »Brv čez Sočo pri Solkanu«; 3. objavljeno javno naročilo za izvedbo inženirskih in arhitektnih del tretjega sklopa
»Projekt za ureditev kolesarske in pešpoti vzdolž meje«; 4. izvedba prvih dveh km kolesarske poti. 5. oddano javno naročilo za
inženirske in arhitekturne storitve za četrti sklop »Izvedba kolesarskih poti ob Soči«.

PARTNERJI
Edini upravičenec:
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS-GO
Izvedbeni organi:
Comune di Gorizia
Mestna občina Nova Gorica
Občina Šempeter-Vrtojba

www.ita-slo.eu/ISONZO-SOCA

Vir: prijavnica in LP

AVTOHTON MEDITERANSKI VRT IN KULINARIKA ZA OHRANITEV TIPIČNE IDENTITETE
REGIJE
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

V okviru projekta bodo vzpostavljeni učni centri, tako imenovani
Mediteranski vrtovi, ki bodo namenjeni obiskovalcem, študentom,
turistom, MSP-jem in turističnemu sektorju kot učno polje, kjer
lahko doživijo mediteransko pestrost in si privzgojijo spoštovanje
do okolja. Na osnovi čezmejnega sodelovanja, izmenjave
izkušenj, skupne promocije inovacij ter učnega turizma bo projekt
zagotovil potrebno znanje za vzpostavitev prepoznavne zelene
destinacije v evropskem prostoru.

Glavni skupni cilj projekta je razvita, ohranjena in privlačna
kulturna krajina, kar lahko dosežemo tudi s pomočjo učnega
turizma, ki bo obravnaval avtohtone rastline, lokalno kulinariko in
izdelke severnega Jadrana. Cilji projekta so vključevanje gojenja
mediteranskih avtohtonih rastlinskih vrst v razvoj trajnostnega
turizma, sodelovanje javnosti pri oblikovanju okolja ter
ohranjevanje in promocija visokokakovostne kulturne krajine. Za
dosego teh ciljev je potrebno skupno poznavanje čezmejnega
sistema, dediščine in sistema za trajnostno gospodarjenje z
omrežjem Mediteranskih vrtov ob severnem Jadranu.

808.897,50 €

687.562,87 €
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
Javnosti smo odprli pet Mediteranskih vrtov. Trije se nahajajo v Sloveniji: Purissima (Škofije), Boršt in Bertoki. V Italiji sta
bila odprta dva vrtova: Orto del Brenta (Mira) in Friûl (Pordenone). Vrtovi izvajajo usposabljanja, izobraževanja, tečaje,
kuharske delavnice in vodene oglede za različne tipe obiskovalcev (otroke, študente, strokovnjake, profesionalne
pridelovalce, turistične delavce in turiste). Vrtovi so odprti za javnost ob predhodni najavi.

PARTNERJI
LP: Kmetijska Zadruga Agraria Koper, Z.O.O.
PP2: Mestna občina Koper
PP3: Live Green - Center za Trajnostni Razvoj, Z.O.O.
PP4: Scuola Centrale Formazione
PP5: Giuseppe Olivotti Società Cooperativa Sociale Onlus
PP6: Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale

www.ita-slo.eu/MEDSGARDEN

Vir: prijavnica in LP

SPODBUJANJE SKUPNOSTI ZA OHRANJANJE IN OBNAVLJANJE ČEZMEJNIH OBMOČIJ
NATURA 2000
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Projekt Nat2Care se osredotoča na zaščito in vrednotenje biotske
raznovrstnosti na območjih Natura 2000 v goratih predelih
Furlanije - Julijske krajine in Slovenije. V okviru projekta so
predvidene dejavnosti na treh temeljnih področjih: 1. izmenjava
informacij in razvoj skupne metodologije za upravljanje nekaterih
vrst in habitatov, ki so posebej pomembni; 2. ocena ekosistemskih
storitev na teh območjih; 3. obveščanje in vključevanje nosilcev
interesov, občanov in mladih.

Temeljni cilj projekta je izboljšati stanje biotske
raznovrstnosti na območjih Natura 2000 v pristojnosti
projektnih partnerjev z boljšim skupnim upravljanjem, ki bo
temeljilo na poznavanju in čezmejnem sodelovanju. Eden od
ciljev je tudi povečati ozaveščenost krajanov, gospodarskih
subjektov, splošne javnosti in mladih generacij o izredni
naravni dediščini, ekosistemskih storitvah, ki jih ta zagotavlja,
in o ponujenih priložnostih.

1.282.395,50 €

1.090.036,18 €

6
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
Glavni cilj projekta je izboljšati stanje biotske raznovrstnosti na območjih Natura 2000 v treh partnerskih parkih projekta.
Izvedli smo aktivnosti za izmenjavo znanja in tehnik spremljanja, predvsem kar se tiče belke in alpskega kozliča. Izpeljali smo
različne pobude za aktivno upravljanje čezmejnih habitatov in zbiramo podatke za vrednotenje ekosistemskih storitev. V
dejavnosti informiranja in ozaveščanja smo do danes vključili preko 2.000 ljudi.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Ente parco naturale delle Prealpi Giulie

• Ministrstvo za okolje in prostor

PP2: Javni zavod Triglavski narodni park

• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

PP3: Ente Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PP4: Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze
AgroAlimentari, Ambientali e Animali

• Legambiente ONLUS
• WWF Adria
• Prirodoslovni muzej Slovenije

PP5: NIB - Nacionalni inštitut za biologijo

• Parco delle Dolomiti d’Ampezzo

PP6: Biotehniški center Naklo

• Delegazione italiana in Convenzione delle Alpi – Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare

www.ita-slo.eu/NAT2CARE

Vir: prijavnica in LP

KROŽNI EKONOMIJI NAPROTI: SLEDLJIVOST IZDELKOV IZ RECIKLIRANIH POLIMERNIH
KOMPOZITOV OJAČANIH S STEKLENIMI VLAKNI
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Projekt RETRACKING z izboljšano sledljivostjo novih proizvodov
ponuja ustreznejšo rešitev za predelavo kompozitov, utrjenih s
steklenimi vlakni (FRC), ki bo omogočala večkratno predelavo
proizvodov, izdelanih iz recikliranih kompozitov. Analiza in
beleženje proizvodnje omogočata prepoznavanje in sledenje
tovrstne »sekundarne surovine« ter razvoj in preskušanje
inovativnih strategij za ravnanje z odpadnimi snovmi.

Končni cilj projekta RETRACKING je razvoj konkurenčnega
modela — v skladu z evropskimi uredbami — za pravilno
ravnanje z odpadki, ki nastajajo iz proizvodov, izdelanih iz
polimernih kompozitov, utrjenih s steklenimi vlakni. Model bo
omogočil recikliranje, analizo, proizvodnjo, prepoznavanje in
sledenje te »sekundarne surovine« ter tako ustvaril pogoje za
prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo.

1.494.985,00 €

1.270.737,25 €

5

27

SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
Projekt Retracking poteka v skladu s pričakovanji. Predstavljen je bil v marcu 2019 v Benetkah na sedežu Dežele Veneto
(Cannaregio). Pilotna naprava za recikliranje je v končni fazi montaže, paneli pa so že izdelani. Slednjim je bila podeljena
tudi ustreznost izdelave. Na spletu je bila objavljena informacijska platforma za sledljivost recikliranih izdelkov in pripadajoča
aplikacija. Ta omogoča interakcijo med podjetji, ki zagotavljajo odpadke, in podjetji, odgovornimi za recikliranje.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Polo Tecnologico di Pordenone SCpA

• Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - ARPAV

PP2: Gees Recycling Srl

• Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Direzione

PP3: Zavod za gradbeništvo Slovenije

Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento
• Ministrstvo za okolje in prostor

PP4: Infordata Sistemi Srl
PP5: Gospodarska Zbornica Slovenije

www.ita-slo.eu/RETRACKING

Vir: prijavnica in LP

KULTURNI TURIZEM V ZNAMENJU GIUSEPPEJA TARTINIJA
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Projekt se ukvarja s kulturno dediščino obmejnega območja.
Spodbuditi želi njeno proučevanje, ohranjanje in promocijo v
povezavi s slavnim skladateljem Giuseppejem Tartinijem, rojenim
v Piranu leta 1692. Vzpostaviti želi čezmejne poti trajnostnega
kulturnega turizma, saj je Tartinijeva dejavnost potekala med
Piranom, Koprom, Benetkami in Padovo ter vplivala na široko
evropsko kulturno okolje.

Cilj projekta je izvedba aktivnosti za ohranjanje, vrednotenje
in razvoj ter promoviranje Tartinijeve kulturne dediščine z
namenom povečati trajnostno turistično povpraševanje na
območju osrednjega Tartinijevega ustvarjalnega trikotnika.
Cilj projekta je ohranjanje celovitosti kulturne dediščine,
katere obstoj je zaradi različnih dejavnosti stalno ogrožen.
Projekt se zavzema tudi za promocijo trajnostne rabe kulturne
dediščine z vzpostavitvijo proizvoda TARTINI.

1.286.926,00 €

1.093.887,10 €

6

24

SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
Aktivnosti projekta so večinoma v zaključni fazi. Obnovljena je rojstna hiša skladatelja, pripravljen je kulturno-turistični proizvod ter
zaključena čezmejna kulturna pot Tartini. Kljub obsežnemu gradivu je dokončana tiskana izdaja pisemske korespondence Giuseppeja
Tartinija, ki obsega kar 187 pisem. Zaradi obsežne publikacije bosta prevoda te korespondence objavljena na digitalnem mediju namesto
papirju. Javno dostopne posnetke na vinilnih ploščah smo pretvorili v digitalno obliko in naložili jih bomo na spletni portal, ki je v zaključni
fazi. Ker je predstavitev oziroma komuniciranje projekta ena od ključnih aktivnosti, je bilo v ta namen izvedenih nešteto diseminacijskih in
kulturnih dogodkov. V mesecu avgustu pa bo nastopil tudi Komorni orkester milanske Scale. Predstavil se bo s solistoma Massimom Mercellijem
in Massimom Quartom ter izvedel skladbe iz Tartinijevega repertoarja.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Občina Piran

• Ministrstvo za Kulturo

PP2: Združenje “Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini” Piran
PP3: Festival Ljubljana
PP4: Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini
PP5: Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea
PP6: Università degli Studi di Padova, Dipartimento di studi
linguistici e letterari

www.ita-slo.eu/tARTini

Vir: prijavnica in LP

SLOVENSKO-ITALIJANSKO ZAVEZNIŠTVO ZA ČEZMEJNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE
Z DELOM
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Razpoložljivost evropskih sistemov za primerljivost in prenos
učnih izidov (EQF, ECVET) ni privedla sama na sebi do večje
čezmejne učne mobilnosti na programskem območju. Bistvo
projekta je zato bilo izboljšanje pogojev za učinkovito čezmejno
povezovanje akterjev poklicnega izobraževanja. V ta namen je bil
sklenjen okvirni dogovor med oblastmi in zastopniki delodajalcev
o čezmejnem pospeševanju učne mobilnosti, ob tem so sami
akterji ponudili ustrezne rešitve, da bi olajšali sodelovanje.

Cilj projekta je bila krepitev sodelovanja med ponudniki javnih
storitev izobraževanja in podjetji programskega območja v
praktičnem usposabljanju z delom z uporabo inovativnih
pristopov in enotnih standardov za izvedbo čezmejne
mobilnosti. Projekt je izobraževalnim ustanovam in MSP
programskega območja omogočil, da se učinkovito povežejo in
uspešno sodelujejo v projektih učne mobilnosti ter skupno
zastavijo partnerstva tudi z akterji z drugih območij.

804.427,70 €

683.763,54 €
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA – ZAKLJUČEN
Projekt se je zaključil. Uspešno smo izvedli 3 čezmejne delavnice, ki so okrepile sodelovanje med ključnimi ponudniki
poklicnega izobraževanja in predstavniki gospodarstva. Izobraževalna dejavnost je bila zelo uspešna, tako da smo dosegli in
celo presegli kazalnik cilja. Med javnimi ustanovami in deležniki je bil podpisan dogovor o usposabljanju na delovnem mestu
v čezmejnem prostoru.

PARTNERJI
LP: Zadružni center za socialno dejavnost - Centro cooperativo
di attività sociali - Cooperativa sociale - Società cooperativa
PP2: Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
PP3: Gospodarska zbornica Slovenije
PP4: Šolski center Nova Gorica
PP6: Ecipa Società Consortile a R.L.

www.ita-slo.eu/CB_WBL

Vir: prijavnica in LP

ČEZMEJNI CELOSTNI PRISTOP K OSKRBI STAROSTNIKOV
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Projekt CrossCare je uvedel inovativno večdimenzionalno
ocenjevalno lestvico, ki je skupna za Slovenijo in Italijo, s
pomočjo katere je mogoče ugotoviti potrebe, sredstva in želje
starostnikov kot tudi izdelati individualne načrte ter zagotoviti
sprotno spremljanje in končno oceno rezultatov zdravljenja.
Koordinator oskrbe (care manager) je s svojim delom v točkah za
nudenje pomoči starostnikom oblikoval individualne odgovore na
potrebe starostnikov in njihovih svojcev ter po potrebi priskrbel
opremo za domotiko in oskrbo.

Projekt CrossCare je spodbudil sodelovanje na institucionalni
ravni med območnimi službami, ki se ukvarjajo z negovanjem
starejših občanov in načrtujejo skupne rešitve s pomočjo
čezmejnega modela za pomoč starejšim, da bi bile kos staranju
občanov. Model je opredelil nov poklicni lik »care managerja«,
vzpostavil »Točke za nudenje storitev starejšim občanom« v
domovih za starejše in ocenil službo za oskrbo na domu kot
ključni element v strategijah aktivnega staranja.

1.196.360,26 €

1.016.906,22 €

6
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA – ZAKLJUČEN
Projekt se je zaključil s podpisom čezmejnega protokola s strani vseh partnerjev in pridruženih partnerjev.
Čezmejni model osebne obravnave šibkih starejših občanov je bil uspešno testiran v točkah za nudenje storitev starejšim občanom
v domovih za starejše v Sloveniji in Italiji. Polarni diagram se je izkazal za učinkovit in praktičen instrument nadzora in ocene
stanja. Pri izobraževalnih dejavnostih je sodelovalo več kot 400 ljudi.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Cooperativa Itaca società cooperativa sociale onlus

• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale salute,

PP2: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS

integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia

PP3: Residenza per Anziani Giuseppe Francescon
PP4: Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del

• Regione Veneto - Direzione Servizi Sociali
• Città di Sacile
• Ambito Distrettuale 6.1 (Servizio Sociale)

pensionato Capodistria

• Azienda Assistenza Sanitaria Nr. 5 di Pordenone AAS5

PP5: DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o.

• Zdravstveni dom Koper

PP6: Inštitut RS za Socialno Varstvo

• Ministrstvo za Delo, Družino, Socialne Zadeve in Enake Možnosti
• Ministrstvo za Zdravje
• Azienda Locale Socio Sanitaria n. 10 “Veneto Orientale”

www.ita-slo.eu/CROSSCARE

Vir: prijavnica in LP
PRIDRUŽENI PARTNERJI
• Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia - Direzione
centrale salute, integrazione
sociosanitaria, politiche sociali
e famiglia
• Regione Veneto - Direzione

ČEZMEJNO UPRAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Institucionalno sodelovanje na področju izobraževanja je
najbolj koristilo šolam in univerzam programskega območja.
Aktivno so sodelovali tudi nekateri ključni subjekti, kot so
raziskovalne ustanove in ustanove narodnih in jezikovnih
manjšin, ki se posvečajo didaktiki.

Projekt EDUKA2 je okrepil čezmejno sodelovanje in
upravljanje na področju izobraževanja s pripravo skupnih
učnih gradiv in z izdelavo enotnih didaktičnih modelov.

775.500,00 €

659.175,00 €
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ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA – ZAKLJUČEN
Projekt se je zaključil. Strateški dokument s skupnimi didaktičnimi modeli vsebuje 41 učnih enot za šole in izobraževanje na
daljavo za učitelje in profesorje ter omogoča spoznavanje celovitosti čezmejnega prostora in krepitev jezikovno-kulturnih veščin
mladih. Strateški dokument s smernicami za izvajanje podpore čezmejnim študentom in diplomantom je namenjen
posameznikom in univerzam pri postopkih čezmejnega priznavanja izobrazbe in poklicnih kvalifikacij. Izdelano gradivo je prosto
dostopno na www.eduka2.eu.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Slovenski Raziskovalni Inštitut/Istituto Sloveno di Ricerche

• Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale

PP2: Inštitut za narodnostna vprašanja

del Friuli Venezia Giulia

PP3: Società Filologjiche Furlane – Società Filologica Friuliana
PP4: Univerza v Novi Gorici

• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Lavoro,
Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Ricerca e

PP5: Universita Ca’ Foscari Venezia

Università-Area Istruzione, Formazione e Ricerca

PP6: Univerza na Primorskem/Università del Litorale

www.ita-slo.eu/EDUKA2

• Ministrstvo za Izobraževanje, Znanost in Šport

Vir: prijavnica in LP

HARMONIZACIJA PODATKOV ZA ČEZMEJNO UPRAVLJANJE PROSTORA
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Skupni izziv na čezmejnem projektnem območju Italije in
Slovenije predstavlja neharmoniziran sistem prostorskega
upravljanja, ki otežuje pridobivanje prostorskih podatkov,
potrebnih za kakovostno upravljanje s prostorom s strani
javnih institucij, lokalnih, regionalnih in nacionalnih organov.
Aktivnosti na projektu so osredotočene predvsem na razvoj
skupnega modela prostorskega upravljanja in na oblikovanje
Smernic za čezmejno prostorsko upravljanje.

Glavni cilj projekta je bila krepitev zmogljivosti institucionalnega
sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev s
področja prostorskega načrtovanja na programskem območju k
oblikovanju skupnih rešitev za uskladitev sistemov in učinkovitejšo
upravljanje čezmejnega prostora, predvsem s pomočjo čezmejne
platforme za harmonizacijo prostorskih podatkov. V okviru projekta je
nastal skupni izobraževalni program na področju prostorskega upravljanja
na čezmejni ravni.

1.120.240,03 €

952.204,03 €

6
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA – ZAKLJUČEN
Projekt se je zaključil. Pripravili smo dokumentacijo za izdelavo čezmejnega modela prostorskega upravljanja. Vzpostavili
smo skupno čezmejno prostorsko platformo (www.harmo-data-geoportal.eu), ki omogoča učinkovitejše upravljanje
čezmejnega prostora. Platforma se bo dopolnjevala in razvijala tudi v bodoče, kar je opredeljeno v skupnem protokolu med
ključnimi institucijami, ki so sodelovale v projektu. Izvedli smo intenzivni izobraževalni program za krepitev zmogljivosti
javne uprave in civilne družbe glede upravljanja s prostorom na več ravneh.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Geodetski inštitut Slovenije

• Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale infrastrutture e territorio

PP2: Geodetska uprava Republike Slovenije

• Ministrstvo za Okolje in Prostor Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

PP3: Igea, Svetovanje in storitve s področja nepremičnin,
infrastrukture in prostora, d.o.o.
PP4: Insiel S.P.A.
PP5: Università degli Studi di Trieste
PP6: Terre Srl

www.ita-slo.eu/HARMO-DATA

Vir: prijavnica in LP

• Regione Veneto

ČEZMEJNA MREŽA ZA PRISELJENE ŽENSKE: SOCIALNA INTEGRACIJA, SPOLNO IN
REPRODUKTIVNO ZDRAVJE
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Projekt INTEGRA se je lotil doslej manj raziskane teme: varovanja
spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk, ki prihajajo iz
kulturnih okolij z močnimi patriarhalnimi vzorci. Glavni prednosti
projekta sta bili večdisciplinarni pristop – v projektu so namreč
sodelovali univerze, zdravstvene ustanove in združenja, ki so
aktivna na terenu – in prenos dobrih praks za obravnavo pojava, ki
zadeva celotno programsko območje, je pa razmeroma nov za
slovenske zdravstvene ustanove.

Skupni cilj projekta je bil povečati znanje in čezmejno
sodelovanje zdravstvenih delavcev na temo spolnega in
reproduktivnega zdravja migrantk – zlasti tistih, pri katerih
obstaja nevarnost pohabljanja ženskih spolnih organov in
prisilnih porok – z razvojem skupnih smernic in indikatorja
spolnega in reproduktivnega zdravja. Tako so zdravstveni
delavci odgovorili na izziv, ki je zmeraj aktualnejši, z
uporabo enotnih postopkov za obravnavo.

611.072,85 €

519.411,92 €

4
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA – ZAKLJUČEN
Projekt se je zaključil. Potekal je od oktobra 2017 do aprila 2019. Partnerji so oblikovali skupne smernice in indikator spolnega
ter reproduktivnega zdravja migrantk na podlagi podatkov, pridobljenih pri večdisciplinarnem preučevanju obravnavanega
pojava. Poleg tega so partnerji organizirali strokovno izobraževanje za zdravstvene in socialne delavce, štiri informativne dogodke
in dva zaključna simpozija za javnost in strokovnjake. Pripravili so tudi ad hoc informacijsko gradivo za migrantke.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Università degli Studi di Trieste Dipartimento di Scienze

• Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere - ANOLF Trieste “ONLUS”

Politiche e Sociali - DiSPeS
PP2: I.R.C.C.S. materno infantile Burlo Garofolo
PP3: Univerza na Primorskem - Fakulteta za vede o zdravju ; Università
del Litorale - Facoltà di Scienze della Salute
PP4: Bolnišnica Postojna

www.ita-slo.eu/INTEGRA

Vir: prijavnica in LP

ZDRUŽENJE ZA KOGNITIVNO IN GIBALNO REHABILITACIJO PO MOŽGANSKI KAPI
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Projekt MEMORI-net je prispeval k izboljšanju strategij
upravljanja rehabilitacije, ki sledi možganski kapi, in k definiranju
skupnih diagnostičnih ter terapevtskih protokolov, temelječih na
najbolj naprednem znanstvenem znanju in najboljših
mednarodnih praksah. Z več kot 4000 novimi primeri na leto, ki se
pojavljajo na programskem območju, možganska kap predstavlja
enega najbolj perečih vzrokov intelektualne in motorične
invalidnosti. Prizadene lahko osebe v produktivnih letih, kar pušča
globoke posledice v zdravstvenem sistemu, družinah in celotnem
lokalnem gospodarstvu.

Cilj projekta MEMORI-net je bilo oblikovanje skupnega
institucionalnega okvira za upravljanje rehabilitacijskih
postopkov pacientov, ki so utrpeli možgansko kap, na podlagi
katerega so vsi centri, ki sodelujejo v različnih fazah
rehabilitacije, začeli uporabljati skupni Postopek diagnostičnoterapevtske asistence (PDTA) s standardiziranimi protokoli
ocenjevanja deficitov pacientov in celostno kognitivnomotorično rehabilitacijo ter IKT platformo, ki olajšuje
sodelovanje med institucijami, deležniki in družinami.

808.406,10 €

687.145,18 €

6

18

SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA – ZAKLJUČEN
Projekt se je zaključil in je dosegel: 1 skupni operativni protokol kognitivne in motorične rehabilitacije, ki so ga podpisale
bolnišnice Trst, Izola, Sežana in Portogruaro; 1 platformo IKT za zbiranje in analizo podatkov; 1 inovativno rešitev e-zdravja
(Neurofeedback); 10 programov za kognitivno rehabilitacijo; 12 harmoniziranih diagnostičnih vprašalnikov; 50 bolnikov,
zdravljenih z novim protokolom; 200 podanih informacij s 6000 doseženimi pacienti; 200 državljanov, vključenih v informativne
dogodke; 400 usposobljenih strokovnjakov medicinskih ekip, od tega 20 mladih.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze della Vita
PP2: Ospedale San Tommaso dei Battuti, Azienda ULSS n. 10 “Veneto
Orientale” - Portogruaro
PP3: Splošna Bolnišnica Izola - Izola
PP4: Znanstveno raziskovalno središče Koper - Centro di Ricerche
Scientifiche Koper
PP5: Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA
PP6: Univerza v Novi Gorici UNG – Nova Gorica Centre for Systems
and Information Technologies and Center for Biomedical Sciences
and Engineering

• Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo

www.ita-slo.eu/MEMORI-net

Vir: prijavnica in LP

• Medicina Riabilitativa – ASUITS Ospedale Maggiore Trieste
• Centro di fisioterapia veneto di Bibione Thermae
• Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soca
• Thermana d.d. Laško
• Bolnišnica Sežana
• Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
– Area servizi assistenza ospedaliera - RegioneAutonoma Friuli Venezia Giulia
• Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale (A.L.I.Ce.)
• Direktorat za zdravstveno varstvo (Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije)

VZPOSTAVITEV MREŽE ČEZMEJNIH ZDRAVSTVENIH STORITEV
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Projekt predvideva oblikovanje čezmejnih zdravstvenih ekip na
področjih duševnega zdravja, avtizma in fiziološke nosečnosti ter
vzpostavitev čezmejnega centra za naročanje na zdravstvene
storitve. Na področju integracije socialnih storitev bo izvedena
pilotna aktivnost čezmejnih ukrepov z namenom vključevanja
ranljivih skupin prebivalcev.

Projekt je namenjen izboljšanju ponudbe in kakovosti
zdravstvenih ter socialnih storitev za prebivalce območja EZTS
GO in čezmejnega prostora, v katerem delujejo sodelujoče
javne ustanove. Specifični cilj je okrepljeno čezmejno
sodelovanje med ustanovami z aktivnim vključevanjem javnih
organov ter ključnih izvajalcev z namenom načrtovanja
skupnih rešitev za skupna vprašanja na področju zdravstvenih
in socialnih storitev.

5.000.000,00 €

4.250.000,00 €

1
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA
1. Duševno zdravje: Objava razpisa za sofinanciranje individualne zdravstvene ovojnice, čezmejnega dogovora in izobraževalnih
tečajev za izvajalce zdravljenja izven področja duševnega zdravja; 2. Avtizem: tečaj usposabljanja za metodo ESDM, zdravstveni
protokol za zdravljenja avtističnih otrok in ureditev sob v Gorici za delovanje čezmejnih medicinskih skupin; 3. Fiziološka
nosečnost: čezmejni protokol; 4. Socialno vključevanje: usposabljanje, tri tematske delavnice in pričetek del za info točko v
Gorici.

PARTNERJI
Edini upravičenec:
Evropsko združenje za teritorilano sodelovanje EZTS-GO

Izvedbeni organi:
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana Isontina” Splošna
bolnišnica “dr.Franca Derganca” Nova Gorica Zdravstveni dom Nova
Gorica Psihiatrična bolnišnica Idrija

www.ita-slo.eu/it/salute-zdravstvo

Vir: prijavnica in LP

ČEZMEJNO INSTITUCIONALNO SODELOVANJE ZA KREPITEV PRISTANIŠKE VARNOSTI
POVZETEK PROJEKTA

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Zaradi povečane geopolitične nestabilnosti in nevarnosti
terorističnih napadov lahko neusklajeni ukrepi na področju
varnosti upočasnjujejo postopke pretovora blaga, zmanjšujejo
privlačnost pristanišč in zavirajo gospodarski razvoj območij.
Namen projekta SECNET je bil povečati institucionalno
zmogljivost in izboljšati čezmejno upravljanje pristaniške
varnosti. S tem bi povečali konkurenčnost treh glavnih pristanišč
programskega območja.

Osnovni cilj projekta SECNET je bil povečati institucionalno
zmogljivost pristaniških uprav programskega območja in
izdelati nove osnove za usklajeno in trajno upravljanje
varnosti v pristaniščih na čezmejni ravni s pomočjo
inovativnih IKT-sistemov, s skupno zasnovanimi akcijskimi
načrti ter dolgoročnimi strategijami. Z boljšo usklajenostjo
in z večjim sodelovanjem se bo povečala tudi varnost in
konkurenčnost pristanišč.

1.299.675,00 €

1.104.723,75 €

6
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA – ZAKLJUČEN
Projekt SECNET se je zaključil marca 2019. Vsi cilji so bili doseženi: izdelan je bil čezmejni akcijski načrt, vsako pristanišče je
izvajalo konkretne pilotne ukrepe na področju fizične in kibernetske varnosti. Pri slednji je bila izdelana skupna strategija, ki je
bila nadgrajena v skupni protokol za čezmejno kibernetsko varnost pristanišč. Na zaključni konferenci projekta, ki je bila 28.
marca 2019 v Trstu, je bil protokol tudi slavnostno podpisan.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Autorità Portuale di Trieste

• Ministrstvo za Infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

PP2: Iniziativa Centro Europeo - Segretariato Esecutivo
PP3: Università degli Studi di Trieste
PP4: Autorità Portuale di Venezia
PP5: Luka Koper, pristaniški in logistini sistem, d.d.
PP6: Univerza na Primorskem

www.ita-slo.eu/SECNET

Vir: prijavnica in LP

RAZVOJ INOVACIJSKEGA EKOSISTEMA IN VERIG VREDNOSTI:
PODPIRANJE ČEZMEJNIH INOVACIJ S POMOČJO USTVARJALNIH INDUSTRIJ

POVZETEK PROJEKTA

OS

1 1b

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Z namenom, da bi ustvarjalne in gospodarske sektorje povezal v
ekosistem inovacije za prodor na tuja tržišča, bo projekt DIVA okrepil
pobude sodelovanja na področjih gospodarstva, umetnosti,
oblikovanja in sociale (participativno oblikovanje). Z uporabo
analitičnega pristopa, z mapiranjem, modeliranjem, usposabljanjem
in s testiranjem bo projekt DIVA razvil ta sistem inovacij, proizvodnje
in končnih uporabnikov, pri katerem bodo omrežja inovatorje
vključila v lokalno gospodarstvo. Projekt bo ustvaril nove priložnosti
sodelovanja in razvoja za visokotehnološka podjetja, skupnosti
operaterjev in podjetja, ki bodo sposobna sprejemati izzive trgov in
potrošnikov.

Splošni cilj projekta je ustvariti prepoznaven ekosistem
čezmejnega sodelovanja, v katerem bodo vznikale družbene in
tehnološke inovacije za družbo prihodnosti. Osnovna namera je
izboljšati čezmejno sodelovanje med italijanskimi in slovenskimi
inovacijskimi platformami, izobraževalnimi ustanovami ter
malimi in srednje velikimi podjetji, pri čemer je treba posebno
pozornost nameniti razvoju in implementaciji metodologij, s
katerimi bomo omogočali pretok vizionarskih idej v tehnološke,
komercialne in socialne inovacije.

3.525.018,70 €

2.996.265,87 €

14
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESSR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
V ponedeljek, 18. marca 2019, je, Gospodarska zbornica Benetke-Rovigo kot vodilni partner združila vseh 14 projektnih partnerjev na
začetnem srečanju v Benetkah – Mestre, kjer so se začele izvajati prve projektne aktivnosti. Najprej so se pričele komunikacijske aktivnosti
z določitvijo zunanje in notranje komunikacijske strategije projekta. Sledila je izdelava celostne grafične podobe, plakatov, roll up-ov,
letakov, spletne strani projekta in odprtje promocijskih orodij na družbenih medijih.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Venezia Rovigo

• Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Delta-Lagunare; PP2: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione

• Republika Slovenija Ministrstvo za Javno Upravo

centrale cultura, sport e solidarietà; PP3: Area di Ricerca Scientifica e

• Republika Slovenija Ministrstvo za Gospodarski Razvoj in Tehnologijo

Tecnologica di Trieste - Area Science Park; PP4: Friuli Innovazione Centro di

• Republika Slovenija Ministrstvo za Kulturo

Ricerca e di Trasferimento Tecnologico; PP5:Informest; PP6: Ecipa Società
consortile a R.L.; PP7: Università Iuav di Venezia; PP8: Regione del Veneto;
PP9: RDA Green Karst, ltd; PP10: Gospodarska zbornica Slovenije; PP11: Zavod
za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova; PP12: PRIMORSKI
TEHNOLOŠKI PARK D.O.O.; PP13: ARCTUR Računalniški inženiring d.o.o.;
PP14: Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti / University of Nova
Gorica, Chook of Arts.

www.ita-slo.eu/sl/diva

Vir: prijavnica in LP

NANO-REGIJA: PROSTO DOSTOPNA MREŽA ZA INOVACIJE NA OSNOVI
NANOTEHNOLOGIJ
POVZETEK PROJEKTA

OS

1 1b

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Industrijske strategije tretjega tisočletja se vedno bolj osredotočajo na visoko
specializirane vede in sofisticirane tehnologije, med katerimi so tudi nanotehnologije. Na
programskem območju obstaja dobro uveljavljena proizvodna tradicija, ki nujno potrebuje
kakovosten preskok, da bi se soočila z izzivi, ki jih postavlja globalna ustrojitev novega
tisočletja. Zahvaljujoč se vrsti odličnih raziskovalnih centrov, so na istem območju že
prisotne najbolj napredne spretnosti v nastajajočih tehnologijah, zlasti na področju
nanotehnologij. Cilj projekta je povezati obstoječe znanje s področja nanotehnologij, da
bi zadovoljili potrebe proizvodnega sektorja. Projekt bo obravnaval naslednje vidike:
komunikacijske dejavnosti, usmerjene v premostitev vrzeli med znanostjo in proizvodnimi
dejavnostmi na področju nanotehnologij; čezmejno standardizacijo praks, uporabljenih v
nanotehnologiji; vzpostavitev operativne mreže laboratorijev, ki bo v okviru enotnega
subjekta nudila celovito podporo pri prenosu tehnologij regionalnim podjetjem.

Razvoj mreže raziskovalnih centrov in
nanotehnoloških parkov, osredotočenih na
spodbujanje
prenosa
tehnologij.
Mreža,
namenjena podjetjem, bo omogočila dostop do
ključnih tehnologij in pripomogla k ustanovitvi
nove kulture inovativnosti. To bo omogočeno s
pomočjo programa ciljnih odprtih dogodkov,
storitev svetovanja in študij izvedljivosti. Vse to
bo odgovorilo na potrebe posameznih podjetij in
spodbudilo ustvarjanje novih izdelkov, trgov in
podjetij.

3.529.323,50 €

2.999.924,97 €

9
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESSR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
Po uvodnem srečanju so se pričele aktivnosti informiranja o projektu preko različnih medijev. Izvedena je bila študija za načrtovanje
smeri razvoja, problemov in možnosti nanotehnologij. Potekala so prva srečanja z zainteresiranimi podjetji v regiji in meritve na vzorcih,
ki bi omogočila prva sodelovanja pri razvoju nanotehnologij. Začele so se tudi skupne raziskovalne dejavnosti med projektnimi partnerji
in priprave na sodelovanje s šolami.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto Officina dei Materiali

• Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

CNR-IOM

• Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park

PP2: Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Management

• Università degli Studi di Udine

PP3: Tehnološki Park Ljubljana, Tehnološki Park

• Centro di Riferimento Oncologico

PP4: Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije - CO Nanocenter
PP5: Primorski Tehnološki Park d.o.o.
PP6: RRA Zeleni Kras d.o.o.
PP7: Università Ca’ Foscari Venezia – (DSMN) PP8: Univerza v Novi Gorici
PP9: Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
PP10: Università di Trieste – Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche
www.ita-slo.eu/sl/nano-region

Vir: prijavnica in LP

ČEZMEJNO CELOSTNO PROMETNO NAČRTOVANJE IN INTERMODALNE STORITVE
POTNIŠKEGA PROMETA
POVZETEK PROJEKTA

OS

2 4e

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Splošni cilj projekta CROSSMOBY je omogočiti
trajnejšo mobilnost na čezmejnem območju z
vlaganjem v storitve in načine prevoza, ki so okolju
prijaznejši, ter v nove pristope načrtovanja
mobilnosti, kot je izdelava akcijskega načrta za
trajnostno mobilnost območja ali izboljšanje
sposobnosti dežel in mest, da sprejmejo, razvijajo in
koordinirajo SUMP-e (načrte za trajnostno mobilnost
v mestih).

Projekt se spopada z izzivom izboljšati zmogljivosti v okviru
skupnega in usklajenega načrtovanja trajnostne mobilnosti.
Glavna pričakovana rezultata sta testiranje čezmejnih prometnih
storitev za potnike javnega prevoza na relaciji Benetke—Trst—
Ljubljana in čezmejni strateški akcijski načrt za trajnostno
mobilnost, ki bo temeljil na obstoječi metodologiji SUMP (načrt
za trajnostno mobilnost v mestih) in bo uporabljen na omejenem
številu pilotnih projektov.

4.117.387,76 €

3.499.779,57 €

8
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESSR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
V prvi fazi projekta je bila 9. septembra 2018 ponovno vzpostavljena železniška proga Videm/Trst–Ljubljana, ki predstavlja
poskus inovativne rešitve za potniški promet in pilotno aktivnost projekta. Do tega trenutka je progo uporabilo 9.558
posameznikov. Z namenom iskanja sinergijskih učinkov in kakovostnega izboljšanja načrtovanja mobilnosti se je začela izvajati
aktivnost zbiranja podatkov o drugih projektih, ki že potekajo na območju.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione

• Ministrstvo za infrastrukturo

Centrale Infrastrutture e Territorio

• Slovenske železnice SŽ-Potniški promet d.o.o.

PP2: Università Cà Foscari Venezia

• InCE CEI – Central European Initiative

PP3: Veneto Strade SpA

• Regione del Veneto – Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - U.O.

PP4: Urbanistični inštitut Republike Slovenije
PP5: RRC Koper
PP6: Posoški razvojni center

Logistica e Ispettorati di porto
• Città Metropolitana di Venezia – Direzione Trasporti
• Comune di Trieste

PP7: Občina Ilirska Bistrica
PP8: GECT EUREGIO SENZA CONFINI r.l.
www.ita-slo.eu/sl/crossmoby

Vir: prijavnica in LP

PODPORA ENERGETSKIM IN KLIMATSKIM POLITIKAM
POVZETEK PROJEKTA

OS

2 4e

Cilj projekta je nuditi občinam praktično podporo pri izvedbi
trajnostnih energetskih politik z zagotavljanjem skladnosti med
različnimi sektorji in ravnmi upravljanja (lokalne, regionalne in
nacionalne strategije). Partnerska sestava omogoča skupne
izbire z drugimi upravami. Predvideni rezultati so: nove
zaposlitvene možnosti; izobraževalni tečaji za občine in
ozaveščanje javnosti; prehod iz Trajnostnih energetskih
akcijskih načrtov v Akcijski načrt za trajnostno energijo in
podnebne spremembe; pilotne aktivnosti za opredelitev
metodologij za SECAP, ki bodo prilagojene lokalnim potrebam,
ter izvedba manjših infrastrukturnih investicij, namenjenih
spremljanju emisij v ozračje in nižji energetski porabi.

GLAVNI CILJI PROJEKTA
Skupni cilj SECAP je spodbujati trajnostno rast
čezmejnega območja s promocijo strategij za zmanjšanje
emisij ogljika za vse vrste območij, zlasti mestnih, in z
izdelavo ustreznih ukrepov prilagajanja in blažitve.
Projekt bo prispeval k skupni čezmejni rabi orodij,
metodologij in podatkovnih baz. Prehod v družbo z
nizkimi emisijami ogljika bosta PP4 in PP10 izvedla z
infrastrukturnimi posegi in s prehodom iz SEAP v SECAP
za nekatere občine/MTU/metropolitanska mesta. Pri tem
se bodo spodbujali modeli trajnostnega razvoja
Konvencije županov za izboljšanje kakovosti življenja in
odpornosti proti podnebnim spremembam.

2.940.351,30 €

2.499.298,58 €
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESSR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
Projekt se je začel februarja 2018 z začetnim srečanjem partnerjev. Nato se je sestala strokovna skupina, ki je pridobila
podatke in izdelala plan izvedbe projekta. Odobrena sta bila Plan obveščanja in Plan dela. Prvi javni dogodek se je odvil 29.
maja 2019 v Trstu, katerega so se med drugimi udeležili tudi predstavniki Skupnega raziskovalnega centra Evropske Komisije
in Konvencije županov.

PARTNERJI
LP:

Regione

Fvg

PRIDRUŽENI PARTNERJI
Direzione

Centrale

Ambiente

ed

Energia

• ARPA FVG

PP2:Università degli Studi di Trieste

• Istituto di Istruzione Superiore LEVI-PONTI Visokošolska ustanova LEVI-

PP3: Area Science Park

PONTI

PP4: Città Metropolitana di Venezia

• Ministrstvo RS za okolje in prostor

PP5: Università Iuav di Venezia

• Ministrstvo RS za infrastrukturo

PP6: Unioncamere del Veneto
PP7: GOLEA - Agenzia per l’energia di Nova Gorica
PP8: LEAG - Agenzia per l’energia della Gorenjska
PP9: RRA LUR
PP10: Občina Pivka
www.ita-slo.eu/sl/secap

Vir: prijavnica in LP

ZELENA INFRASTRUKTURA, OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE STANJA OGROŽENIH VRST
IN HABITATNIH TIPOV OB REKAH
POVZETEK PROJEKTA

OS

3 6d

Z ozirom na razvoj zelene infrastrukture, spremljanje stanja voda
in varovanje biotske raznovrstnosti habitatov namerava projekt
izvesti pilotne aktivnosti in vzpostaviti zeleno infrastrukturo na
območju NATURA 2000 ter opredeliti dobre prakse in s tem
povečati ozaveščenost lokalnih skupnosti, kmetijskih upravljavcev
in obiskovalcev o pomenu in učinkovitosti ekosistemskih storitev.
Pričakovani rezultat je izboljšanje dosežkov pri upravljanju
zavarovanih območij in vzpostavitev zelene infrastrukture na
povodju Soče.

GLAVNI CILJI PROJEKTA
Glavni splošni cilj projekta GREVISLIN je razvijati
trajnostno, celostno, kohezivno čezmejno območje z
jasno dolgoročno strategijo na področju upravljanja
zelene infrastrukture, krepiti ozaveščenost in ukrepe za
trajnostni čezmejni razvoj. Cilj uresničuje programski
specifični cilj z vidika krepitve celostnega upravljanja
ekosistemov
za
trajnostni
razvoj
(dolgoročno
načrtovanje zelene infrastrukture, spremljanje voda in
pilotni ukrepi).

2.940.032,53 €

2.499.027,63 €
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
Inizialmente, i partner del progetto GREVISLIN hanno definito il concetto di “infrastrutture verdi” e hanno impostato la
raccolta di dati territoriali e l’analisi di piani strategici, nonché le comparazioni di metodi nazionali per la valutazione
di elementi biologici e chimici della qualità dell’acqua. Sono state pianificate le attività pilota. È stato quasi concluso il
sentiero vicino al fiume Pivka nel comune di Postumia.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: RRA Severne Primorske; PP2: Občina Ajdovščina; PP3: Mestna

• Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije

Občina Nova Gorica; PP4: Inštitut za Vode Republike Slovenije; PP5:

• Občina Izola

Agencija

Republike

Slovenije

za

Okolje;

PP6:

Kmetijsko

Gospodarska Zbornica Slovenije; PP7: Občina Postojna; PP8: Autorità di
Bacino delle Alpi Orientali; PP9: Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia; PP10: Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente del
Friuli Venezia Giulia; PP11: Consorzio di bonifica Pianura Isontina;
PP12: Comune di Staranzano-Organo gestore Riserva Naturale Foce
ISONZO;

PP13: Regione

Veneto;

PP14:

Agenzia

Veneta

per

l’innovazione nel Settore Primario- Veneto Agricoltura;
www.ita-slo.eu/sl/grevslin

Vir: prijavnica in LP

VEČSENZORNA DOŽIVETJA, POVEZANA Z GRADOVI IN VILAMI ČEZMEJNE REGIJE ZA
ODLIČNOST V TURIZMU
POVZETEK PROJEKTA

OS

3 6c

Projekt namerava povečati prepoznavnost čezmejne turistične
regije in razviti še neizkoriščene potenciale njene kulturne,
naravne in kulinarične dediščine. Razvili bomo inovativne,
integrirane in tematske turistične produkte. Projekt bo izkoristil
že obstoječe dobre prakse in realiziral aplikacijo za splet in
pametne telefone z bazo podatkov o lokalni turistični ponudbi,
ki bo koristna za načrtovanje turističnih obiskov, ter izvedel
pilotne projekte (delavnice, mreženje, lokalna ponudba,
individualizirani obiski, festivali itd).

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Glavni cilj je povečanje turistične atraktivnosti in
prepoznavnosti čezmejne regije prek integriranih
trajnostnih modelov, ki spodbujajo kreacijo inovativnih
turističnih produktov, ki trajnostno in z uporabo zelenih
tehnologij revalorizirajo in na nove ter inovativne načine
izkoriščajo kulturno dediščino (gradove, dvorce, vile) in
izjemne ekotipe načrtno urejene krajine (vinogradi, vrtni
in parkovni sistemi) in njihovega marketinga.

2.583.296,29 €

2.195.801,84 €
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
V začetni fazi projekta so potekale priprave komunikacijskih aktivnosti ključnim deležnikom, ciljnim skupinam. V pripravi so prvi tipi
izobraževalnih delavnic in prva strokovna konferenca, ki bo podlaga za pripravo marketinške strategije in primerov dobrih praks.
Načrtujejo se tudi prve sistematične marketinške akcije. Začelo se je tudi s pripravo elaboratov, ki bodo podlaga za investicije, in s
pripravo inovativnih marketinških produktov. S strateškimi in pridruženimi partnerji smo začeli z usklajevanjem kriterijev izdelave
platforme za promocijo in diseminacijo rezultatov projekta za odličnost v turizmu.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Znanstveno-raziskovalno središče Koper/Capodistria (SLO)

• Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo

PP2:Consorsio Comunità Collinare del Friuli

• Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

PP3: ARIES - società consortile a responsabilità Limitata

• Comune città di Capodistria – Mestna občina Koper

PP4: Comune di Salzano

• UNAGA - Unione Nazionale Associazioni Giornalisti Agricoltura Alimentazione

PP5: Dipartimento di Studi Umanistici - Università Ca’ Foscari Venezia
PP6: Občina Tolmin

Ambiente
• Comune di San Quirino

PP7: Občina Pivka
PP8: Turistično gostinska zbornica Slovenije

www.ita-slo.eu/sl/merlincv

Vir: prijavnica in LP

VEČKULTURNO POPOTOVANJE MED SLOVENIJO IN ITALIJO SKOZI PRIZMO MANJŠIN
POVZETEK PROJEKTA

OS

3 6c

Skupni izziv projekta PRIMIS je krepitev vrednosti jezikovne,
kulturne in naravne dediščine jezikovnih skupnosti, prisotnih na
programskem območju (slovenska in italijanska manjšina ter
druge jezikovne skupnosti, kot so Kimbri, Ladinci, Furlani), tako
da bosta večkulturnost in večjezičnost postali dodana vrednost
za trajnostni turizem. Pričakovani rezultati so: vzpostavitev 4
multimedijskih središč; 1 multimedijska platforma in 1 digitalni
vodič; promocija kulturnih dogodkov in izobraževalne
dejavnosti.

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Splošni cilj projekta je krepitev vrednosti jezikovne,
kulturne in naravne dediščine, skupne manjšinam na
območju
programa,
z
namenom
pritegovanja
trajnostnega kulturnega turizma.

2.823.529,41 €

2.399.999,98 €
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
Projektni partnerji zaključujejo aktivnost katalogizacije reprezentativne snovne in nesnovne dediščine za nacionalne,
jezikovne in kulturne ter etnične skupnosti projektnega območja. Katalogiziranje poteka na enotni podlagi, kar bo omogočalo
kasnejši razvoj vsebin štirih multimedijskih centrov, namenjenih manjšinam severnega Jadrana. Izvaja se pregled in določitev
POI (Point of Interest), ki se bodo predstavili na multimedijski platformi in multimedijskih aplikacijah.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Unione Italiana

• Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

PP2: ATS PROJEKT;

• Slovenska Turistična Organizacija (Sto)

PP3: Regione del Veneto – Direzione Relazioni Internazionali
Comunicazione e SISTAR - U.O.
PP4: CAN COSTIERA;
PP5: Regione Autonomia Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale
Cultura, Sport e Solidarietà;
PP6: SDGZ - URES; PP7: RRA Zeleni kras, d.o.o.;
PP8: Turistično gostinska zbornica Slovenije (TGZS);
PP9: Fondazione Centro Studi Transfrontaliero del Comelico e Sappada;
PP10: GAL VENEZIA ORIENTALE

www.ita-slo.eu/sl/primis

Vir: prijavnica in LP

UPRAVLJANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI NA POREČJU REKE VIPAVE IN NA OSTALIH
ČEZMEJNIH POREČJIH
POVZETEK PROJEKTA

OS

3 6f

Programsko območje je zelo izpostavljeno naravnim nesrečam,
zlasti poplavam, zaradi naraščajoče urbanizacije in podnebnih
sprememb. Projekt VISFRIM ima za cilj vzpostaviti učinkovito
skupno obvladovanje poplavne ogroženosti na čezmejnih
porečjih Soče in Vipave ter medregijskega porečja reke Lemene,
izmenjavo podatkov in znanj ter razvijanje modelov za
simulacijo poplav. Oblikovana bodo zelena informacijska orodja,
t.j. tehnologije, ki so v stanju spodbuditi aktivno sodelovanje
občanov pri opazovanju okolja, ter bodo izvedena nekatera
manjša gradbena dela z manjšim vplivom na okolje.

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Namen projekta VISFRIM je zagotoviti učinkovito upravljanje
poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih, na podlagi
razvoja metodologij in učinkovitih tehnoloških orodij, s
katerimi se bodo izvajali obstoječi načrti zmanjševanja
poplavne ogroženosti ter njihove nadaljnje posodobitve, kot
jih predvideva Poplavna direktiva do leta 2021.

2.940.441,15 €

2.499.374,96 €
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
V prvem delu izvajanja projekta so projektni partnerji aktivno zbirali okoljske podatke in študije, povezane s poplavami na
meddržavnem porečju reke Vipave in Soče ter medregionalnem porečju reke Lemene. Ta podatkovni paket bo kasneje uporabljen
za razvoj skupnih hidrološko-hidravličnih modelov, s pomočjo katerih bo mogoče izvesti simulacije poplav za karte poplavne
ogroženosti.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

• Consorzio di Bonifica Veneto Orientale

PP2: Città Metropolitana Di Venezia

• Consorzio di Bonifica Cellina Meduna

PP3: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
PP4: Regione del Veneto
PP5: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije
PP6: Agencija Republike Slovenije za okolje
PP7: Občina Miren-Kostanjevica
PP8: Mestna občina Nova Gorica
PP9: Občina Postojna
PP10: Občina Šempeter-Vrtojba
PP11: Občina Vipava

www.ita-slo.eu/sl/visfrim

Vir: prijavnica in LP

TRAJNOSTNI RAZVOJ DEDIŠČINE PRVE SVETOVNE VOJNE MED ALPAMI IN JADRANOM
POVZETEK PROJEKTA

OS

3 6c

Posebnost programskega območja je prisotnost dediščine prve svetovne
vojne izjemnega zgodovinskega pomena, ki je mestoma slabo ohranjena,
njen potencial za razvoj turizma pa še ni ustrezno izkoriščen. Projekt bo
prispeval k večji uporabi te dediščine za namene razvoja trajnostnega
kulturnega turizma. Izvedeni bodo študijske aktivnosti, razstave, kulturni
in spominski dogodki. Izvedene bodo aktivnosti usmerjenega izobraževanja
za turistične ponudnike z namenom spodbujanja razvoja nove turistične
ponudbe. Uvedena bo destinacijska znamka »Pot miru« s smernicami za
trženje, spletna stran in druga promocijska gradiva. Nadgrajene in urejene
bodo nove tematske poti, informacijske točke in središča s sodobnimi
inovativnimi in interaktivnimi predstavitvami dediščine. Predvidene so tudi
manjše naložbe.

OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PROGETTO
Ohraniti, raziskati in promovirati snovno in nesnovno
dediščino prve svetovne vojne izjemnega zgodovinskega
pomena kot skupno dediščino programskega območja v
okviru krovne destinacijske znamke in posebne destinacije
Poti miru med Alpami in Jadranom. Spodbuditi
povezovanje, nadgradnjo in razvoj nove trajnostno in
kulturno usmerjene turistične ponudbe, utemeljene na
atraktivnih predstavitvah dediščine PSV in tematskih
poteh.

2.893.176,00 €

2.459.199,60 €
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SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
V prvih 8 mesecih projekta so se partnerji srečali na uvodnem partnerskem sestanku v Kobaridu, ki se je zaključil z novinarsko
konferenco. Pripravljeni so bili komunikacijska strategija, poster, roll-up in promocijska zgibanka projekta. Nekateri partnerji
so izvedli administrativne postopke in srečanja z občinami za urejanje zgodovinskih točk in poti. Začeli smo izvajati študijsko
raziskovalne aktivnosti, nekatere tudi izven upravičenega območja, za pripravo podatkovne baze padlih vojakov,
dokumentarnega filma ter strokovne publikacije.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Posoški razvojni center

• Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo

PP2: Regione del Veneto

• Gal Carso

PP3: Fundacija Poti miru

• Torre Natisone Gal soc. cons. a r.l. / LAS Ter Nadiža

PP4: VEGAL
PP5: ZRC SAZU
PP6: PromoTurismoFVG
PP7: MESTNA OBCINA NOVA GORICA
PP8: E.R.Pa.C. FVG
PP9: Zavod za turizem Pivka
PP10: Comune di Ragogna
www.ita-slo.eu/sl/walkofpeace

Vir: prijavnica in LP

GLAVNI CILJI PROJEKTA

ČEZMEJNO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN ITALIJO ZA VARNEJŠO REGIJO
POVZETEK PROJEKTA

OS

11cte
cte

Glavni splošni cilj projekta je okrepiti zmogljivosti institucionalnega
sodelovanja na področju civilne zaščite s podpisom čezmejnega
protokola za harmonizacijo ukrepov v primeru naravnih nesreč na
čezmejnem območju, z uvedbo skupnih čezmejnih standardnih
operativnih postopkov ukrepanja tudi za preprečevanje nesreč in z
boljšim usklajevanjem usposabljanja na področju civilne zaščite.

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Glavni
splošni
cilj
je
okrepiti
zmogljivosti
institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih
organov in ključnih akterjev civilne zaščite k načrtovanju
skupnih rešitev v primeru nesreč z usklajenimi
preventivnimi ukrepi, ukrepi za pripravljenost in za odziv
na nesreče. Projekt namerava izboljšati tudi usklajevanje
usposabljanja enot civilnih zaščit.

2.932.913,94 €

2.492.976,83 €

9

36

SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJI

MESECI

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
Projekt se je začel 1. 1. 2019. Začetni sestanek se je odvil v Vidmu 20. 2. 2019. V Novi Gorici je 20. 3. 2019 potekalo srečanje o
čezmejnih protokolih. Dne 13. 3. 2019 je bilo v Palmanovi srečanje glede izdelave priročnika za kartografijo v sili. 20. 6. 2019 je bilo
drugo srečanje partnerjev v Ajdovščini in 27. 6. 2019 se je v Sežani zaključil tehnični posvet glede brezpilotnih letal.

PARTNERJI

PRIDRUŽENI PARTNERJI

LP: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Protezione Civile

• Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale risorse agricole,

PP2: Občina Ajdovščina

forestali ed ittiche – Area foreste e territorio – Servizio foreste e Corpo forestale

PP3: Gasilska Zveza Slovenije

• Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo

PP4: Gasilska Enota Nova Gorica - Geng

• Ministrstvo za notranje zadeve - Deželna direkcija za gasilsko službo, reševanje in
zaščito Furlanije - Julijske krajine

PP5: Zgrs Sežana

• Corpo Nazionale Vigili del Fuoco Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto

PP6: Protezione Civile del Veneto

Adige

PP7: Università degli Studi di Padova

• Gasilsko reševalni center Ajdovščina / Centro di vigilanza antincendio e soccorso

PP8: Città Metropolitana di Venezia
PP9: Občina Postojna

di Ajdovščina
• Prostovoljno gasilsko društvo postojna / Associazione dei vigili del fuoco volontari
di Postojna

www.ita-slo.eu/sl/crossit-safer

Vir: prijavnica in LP

KONTAKTI ZA INFORMACIJE O PROGRAMU

Republika Slovenija
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme
Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje
Regionalna pisarna Štanjel
Slovenska info točka
Štanjel 1a, 6222 Štanjel, Slovenija
tel. (+386) 5 7318 530 - 532 – 533
E-mail: it-si.svrk@gov.si
Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina
Centralna direkcija za finance
Skupni sekretariat
Ulica Lavatoio 1, 34132 Trst, Italija
tel.: +39 040 3775993
E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it
Dežela Veneto
Regionalna pisarna dežele Veneto
Direktorat za skupno programiranje
Organizacijska enota za teritorialno sodelovanje in evropske makrostrategije
Tel. +39 041 279 1589 – 1585 – 1495
E-mail: interreg@regione.veneto.it

www.ita-slo.eu

