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UVODNIK

Skladen regionalni razvoj je osnovni cilj vsake 
regionalne politike, ki mora biti usmerjena v 
zmanjševanje razvojnih razlik med regijami in tudi 
znotraj regije same. Center za razvoj Litija že od 
leta 2000 igra vlogo pomembnega spodbujevalca 
razvoja v sodelovanju z občinami. V sodelovanju 
z njimi je bilo oblikovano Razvojno partnerstvo 
središča Slovenije, ki v okviru znamke Srce Slovenije 
povezuje 12 občin ter je snovalec in izvajalec 
številnih razvojnih partnerskih projektov na lokalni 
in mednarodni ravni, s katerimi z razvojem okolja, 
turizma in podjetništva dviguje kvaliteto življenja 
na območju. 

Vstop Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 je 
omogočil tudi dostop do mnogih evropskih 
programov, s katerimi se sofinancira skladen in 
hitrejši regionalni razvoj. Sodelovanje v najrazličnih 
programih evropskega teritorialnega sodelovanja 
predstavlja za območje Srce Slovenije priložnost, 

kako v območje pripeljati več razvojnih projektov in 
evropskih sredstev. Center za razvoj Litija s partnerji 
iz območja že uspešno sodeluje v evropskih 
programih Alpski prostor (Alpine space), Srednja 
Evropa (Central Europe), Mediteran (MED), Evropa 
za državljane (Europe for citizens) in Vseživljenjsko 
učenje (Lifelong Learning). Skupaj s partnerskimi 
občinami razvijamo strategije in nove projektne 
ideje, ki jih želimo realizirati in bodo v prihodnje 
oplemenitile naš prostor. V brošuri so predstavljeni 
različni evropski programi in naše izkušnje, ki so 
nam lahko v veliko pomoč pri izvajanju lokalnih in 
regionalnih razvojnih strategij in nam omogočajo 
hitrejše doseganje razvojnih ciljev. 

Aleksandra Gradišek, 
direktorica Centra za razvoj Litija

S tem novim projektom, ki ga je pridobil Center 
za razvoj Litija v sodelovanju z našim Centrom 
za razvoj Severovzhodne planske regije, smo 
po mojem mnenju poglobili sodelovanje, ki se 
je začelo že leta 2009 in je do sedaj povezalo že 
mnogo ljudi iz obeh regij ter odprlo možnosti za še 
večje sodelovanje, tudi na gospodarskem področju. 
Izmenjava izkušenj in ogledi primerov dobrih praks 
so prinesli polno novih idej, ki jih bomo poskušali 
uresničiti v prihodnje, preko najrazličnejših oblik 

sodelovanja. Hkrati pa bomo z vsemi projekti 
sodelovanja več naredili tudi za dobrobit vseh 
naših državljanov.

Mladen Protik, 
direktor Centra za razvoj Severovzhodne planske 
regije
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PROGRAM EVROPA ZA DRŽAVLJANE (EUROPE FOR CITIZENS)

Program Evropa za državljane (EZD) je name-
njen spodbujanju aktivnega državljanstva ter 
udeležbe državljanov, prebivalcev lokalnih sku-
pnosti in organizacij civilne družbe v procesu 
evropskega povezovanja. 

Cilj programa je povezovanje ljudi iz 
lokalnih skupnosti po Evropi z namenom 
izmenjave izkušenj, vrednot in mnenj. 

Stalne teme programa so:
•	 Prihodnost EU in njene temeljne vrednote, 
•	 Udeležba in demokracija v Evropi, 
•	 Medkulturni dialog, 
•	 Blaginja ljudi v Evropi in vpliv politik EU na 

vsakodnevno življenje Evropejcev. 

Program omogoča sofinanciranje široke-
ga spektra projektov: od srečanj prebival-
cev partnerskih lokalnih skupnosti, mednaro-
dnih tematskih konferenc, mrež partnerskih 
lokalnih skupnosti do pilotnih projektov 
posvetovanja prebivalcev in transnacionalnih 
projektov, za katere dajo pobudo organizacije 
civilne družbe. 

Projekti morajo biti namenjeni: 
•	 krepitvi strpnosti in medsebojnega razu-

mevanja skozi medkulturni dialog in spo-
znavanje kulturne raznolikosti; 

•	 razvijanju občutka skupne identitete, ki 
temelji na skupnih vrednotah, zgodovini 
in kulturi; 

•	 razvijanju državljanstva Evropske unije. 

Program je razdeljen na štiri glavne sklo-
pe/akcije, ki se naprej delijo na posamezne 
ukrepe. 

Akcija 1: Aktivni državljani za Evropo:
Ukrep 1.1: Srečanja prebivalcev partnerskih 
lokalnih skupnosti
Ukrep 1.2: Mreže partnerskih lokalnih sku-
pnosti 
Ukrep 2.1: Projekti prebivalcev 
Ukrep 2.2: Podporni ukrepi 

Akcija 2: Aktivna civilna družba v Evropi:
Ukrep 2.1: Strukturna podpora za raziskovalne 
organizacije evropske politike 
Ukrep 2.2: Strukturna podpora za organizacije 
civilne družbe na evropski ravni 

Ukrep 2.3: Podpora projektom, za katere dajo 
pobudo društva, zavodi, ustanove in druge 
pravne osebe zasebnega prava, ki delujejo 
znotraj civilne družbe

Akcija 3: Skupaj za Evropo 

Akcija 4: Aktivno evropsko spominjanje 

Več o programu Evropa za državljane: 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/ 

Nacionalna kontaktna točka v Sloveniji 
(Movit): 
www.ezd.si 

Nacionalna kontaktna točka v Republiki 
Makedoniji: www.mon.gov.mk
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PROGRAM EVROPA ZA DRŽAVLJANE (EUROPE FOR CITIZENS) O PROJEKTU »PREDNOSTI ŠIRITVE EVROPSKE UNIJE ZA 
REGIONALNI RAZVOJ«

Projekt se izvaja v letu 2011 v okviru programa 
Evropa za državljane. Vodilni partner projekta 
je Center za razvoj Litija, s sedežem v Litiji 
(Slovenija), projekt pa poteka v sodelovanju 
z Razvojno agencijo Severovzhodne planske 
regije, s sedežem v Kumanovu (Makedonija). 

Namen projekta je predstaviti glavne pred-
nosti pridružitve Evropski uniji (prost pretok 
blaga, kapitala in ljudi) ter dobre prakse in izku-
šnje, ki jih je pri koriščenju različnih evropskih 
skladov pridobil Center za razvoj Litija. Projekt 
želi dvigniti zavedanje o prednostih širitve EU 
za regionalni razvoj med lokalnim prebival-
stvom in lokalno samoupravo, tako v Sloveniji 
kot v Makedoniji. 

V okviru projekta sta bila organizirana dva 
študijska obiska makedonskih partnerjev v Slo-
veniji, kjer so si ogledali primere dobrih praks 

izvedene s pomočjo evropskih sredstev. Hkrati 
je bilo vzpostavljeno tudi sodelovanje med 
predstavniki lokalnih skupnosti in razvojnimi 
agencijami v Makedoniji in Sloveniji. Z željo 
po poglobitvi sodelovanja smo pripravili obisk 
slovenskih partnerjev in predstavnikov lokalnih 
skupnosti v Makedoniji. Namenjen je spozna-
vanju predstavnikov lokalnih samouprav obeh 
držav ter identifikaciji področij sodelovanja. 

Pomemben rezultat projekta predstavljajo 
identificirane skupne projektne ideje, ki jih bo-
sta partnerja s pomočjo različnih evropskih in 
nacionalnih programov poskušala realizirati v 
prihodnosti. Rezultat uspešnega sodelovanja, 
ki je že bil dosežen med obdobjem izvajanja 
tega projekta, je pridobljen nov skupni projekt 
»Dvig kompetenc strokovnih ekip občin in 
regionalne institucije Severovzhodne regije 
v Makedoniji«, ki je s strani Službe vlade Re-

publike Slovenije za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko potrjen v okviru Javnega 
razpisa za sofinanciranje projektov bilateralne 
mednarodne razvojne pomoči Slovenije drža-
vam v razvoju na področju lokalne samoupra-
ve in regionalnega razvoja v letih 2011 in 2012. 
Projekt predstavlja nadgradnjo sodelovanja in 
prenosa znanja med državama (oz. občinami 
v območju Srca Slovenije in občinami Seve-
rovzhodne planske regije) z  izobraževanjem 
strokovnih ekip makedonskih občin v Sloveniji 
ter obiskom delegacije slovenskih gospodar-
stvenikov v Makedoniji. 

Vse informacije o projektu so dostopne 
na spletni strani: 
http://razvoj.si/?lng=sl&t=projekti&id=835



6

PREDSTAVITEV PARTNERJEV IN PARTNERSKE REGIJE

CENTER ZA RAZVOJ SE-
VEROVZHODNE PLAN-
SKE REGIJE 
CENTER ZA RAZVOJ SEVEROVZHODNE 
PLANSKE REGIJE izvaja svoje aktivnosti v 
skladu s sprejetim Razvojnim programom 
2009-2014, ki je rezultat dela vseh glavnih 
deležnikov v regiji in je bil sprejet s strani Sveta 
za regionalni razvoj in Nacionalnega sveta 
za regionalni razvoj Republike Makedonije. 
Center za razvoj severovzhodne planske regije 
je izvajal več projektov, ki jih je fi nanciral Urad 
za regionalni razvoj (projekt za ravnanje z od-
padki v regiji, projekt za ustvarjanje pogojev 
za razvoj turizma v regiji, študija, s katero so 
ocenjevali prihodnja vlaganja v sistem oskrbe 
s pitno vodo in odvajanje odpadnih voda, 
projekt za ustvarjanje pogojev za razvoj pode-
želja, turizma in mobilnosti v regiji). Tudi v letu 
2011 je Center dobil nekaj odbrenih projektov, 
med drugim za pripravo dokumentov za 
plinifi kacijo občin Kratovo in Kriva Palanka, in 
dokumentov za ureditev z oskrbo s pitno vodo 
v občinah Lipkovo in Kumanovo. 

Center sodeluje tudi v evropskih projektih in 
koristi sredstva predpristopne pomoči (IPA). 
Tako trenutno Center izvaja dva večja projekta, 
in sicer: 

•	 Krepitev kapacitet za skupno gospodarsko 
sodelovanje med Severovzhodno plansko 
regijo in regijo Kjustendil v Bolgariji . 

•	 Krepitev administrativnih kapacitet na 
centralni in lokalni ravni, koordinacija in 
implementacija evropske zakonodaje na 
področju regijskega ravnanja z odpadki v 
Republiki Makedoniji.

Skupaj s Centrom za razvoj Litija sodeluje v 
projektu »Prednosti širitve Evropske unije za 
regionalni razvoj«, ki je namenjen predvsem 
prenosu izkušenj s področja regionalnega 
razvoja in implementacije projektov iz naj-
različnejših evropskih programov. Posebno 
so ponosni tudi na izdelano digitalno karto 
severovzhodne planske regije.

MAKEDONIJA - SEVEROVZHODNA PLAN-
SKA REGIJA

Severovzhodna planska regija leži ob desetem 
in osmem evropskem prometnem koridorju 
in zajema občine, ki ležijo v najbolj odmaknje-
nem, severovzhodnem delu Republike Make-
donije, ob meji s Kosovom, Srbijo in Bolgarijo 
ter v porečju rek Pčinja in Kriva reka. Skupna 
površina regije znaša 2.310 kvadratnih kilo-
metrov, kar predstavlja 9 % celotnega ozemlja 
Republike Makedonije. Gre za obmejno, gorato 
in podeželsko območje. Regijo predstavlja šest 
občin (Kumanovo, Lipkovo, Staro Nagoričane, 
Rankovce, Kratovo in Kriva Palanka), ki so med 
seboj zelo različne po velikosti in razvitosti. 

Demografske značilnosti območja
Največje naselje v regiji je Kumanovo, ki 
predstavlja tudi regijsko središče. V regiji živi 
173.000 prebivalcev, od tega jih kar 60 % 

živi v občini Kumanovo, ki ima okoli 105.000 
prebivalcev. Povprečna gostota poseljenosti 
območja znaša 75 prebivalcev na kvadratni 
kilometer, kar je nekoliko nižje od makedon-
skega povprečja, ki znaša 81 prebivalcev na 
kvadratni kilometer. Prebivalstvo je sestavljeno 
iz različnih etničnih skupin z različnimi verskimi 
in kulturnimi ozadji. Skupaj živijo Makedonci, 
Albanci, Srbi, Romi, Turki in drugi, ki predsta-
vljajo pisan mozaik narodov. Regija se srečuje s 
problemom množičnega izseljevanja v tujino, 
kjer so mnogo boljši pogoji za delo in zaslu-
žek. V občinah Rankovci, Staro Nagoričani in 
Kratovem je zaznati upad prebivalcev, število 
se povečuje v Lipkovem in Kumanovem, med-
tem ko število prebivalcev v Krivi Palanki ostaja 
isto. Kar 75 % prebivalcev živi v dveh občinah, 
v Kumanovem in Lipkovem, več kot polovica 
prebivalstva prihaja iz urbanega okolja.

Gospodarske značilnosti območja
Po podatkih iz leta 2006 je bil povprečen 
bruto družbeni proizvod na prebivalca v regiji 
78.240 denarjev (1.277 €), kar predstavlja komaj 
polovico makedonskega povprečja, ki znaša 
152.392 denarjev (2.488 €). Skupni bruto druž-
beni proizvod v regiji predstavlja 4.4 % ma-
kedonskega. Največji delež v makedonskem 
bruto družbenem proizvodu ima regija Skopje 
in znaša kar 47.4 %, kar kaže na izrazito centra-
lizacijo gospodarskih dejavnosti v državi. Vseh 

Р а н к о в ц е
R a n k o v c e

К у м а н о в о
K u m a n o v ë
K u m a n o v o 
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gospodarskih subjektov v regiji je 6.952, od 
tega 70 % malih podjetij. Glavne gospodarske 
panoge so prehrambena, kovinska in kemična 
industrija ter trgovina. Regija je najmanj razvita 
v Republiki Makedoniji in je zato po zakonu 
upravičena do posebnih razvojnih spodbud.

Kulturna dediščina
Glavne kulturne znamenitosti v regiji: obser-
vatorij Kokino, Kuklica, samostan Osogovo, 
samostan na območju vasi Matejce, občina 
Lipkovo, cerkev sv. Jurija v Staro Nagoričane, 
staro mestno jedro Kratova. Observatorij Ko-
kino je izjemna znamenitost, ki izvira iz časov 
okoli 1.800 pred našim štetjem, v zgodnjo 
bronasto dobo, in predstavlja antični obser-
vatorij. Ameriška vesoljska agencija NASA 
med štiri najpomembnejše svetovne antične 
observatorije prišteva tudi observatorji Kokino 
v Republiki Makedoniji. (Ostali so: Abu Simbel v 
Egiptu, Stonehenge v Veliki Britaniji in Angkor 
Vat v Kambodži).

Turizem
Vseh šest občin ima ugodne pogoje (izjemna 
naravna in kulturna dediščina) za razvoj rekre-
acijskega, podeželskega in verskega turizma, 
vendar je turistična ponudba zelo nerazvita in 
nepovezana. Dejavnost turističnih agencij, ki 
delujejo na območju regije je omejena zgolj 
na prodajo različnih turističnih aranžmajev in 
letalskih kart brez povezav z različnimi tour 
operatorji v Republiki Makedoniji ali tujini. 
Skupno število registriranih turistov v regiji je 
leta 2006 znašalo le 2.433, kar regijo uvršča na 
zadnje mesto med vsemi makedonskimi regi-
jami. Skupno so turisti opravili 4.003 nočitve. 

Več informacij o Severovzhodni planski 
regiji: 
www.northeastregion.gov.mk, 
www.northeneasttourism.com 

CENTER ZA RAZVOJ 
LITIJA
CENTER ZA RAZVOJ LITIJA (v nadaljevanju 
RCL) je kot samostojna organizacija pričel po-
slovati leta 2000. Od leta 2006 kot neprofitni 
d.o.o. izvaja razvojne, strokovne in pospeševal-
ne naloge za območno Razvojno partner-
stvo Središča Slovenije. Je nosilec razvojnih 
pobud in uspešnih implementacij v lokalna 
okolja na območju razvojnega partnerstva. 
Pod skupno znamko Srce Slovenije, oblikovano 
leta 2008, v katero se aktivno vključuje 12 ob-
čin (Dol pri Ljubljani, Domžale, Ivančna Gorica, 
Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, 
Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji, Zagorje 
ob Savi) v osrednji Sloveniji, razvija tri ključna 
področja življenja: okolje (različni transnaci-
onalni, regijski in lokalni projekti z okoljskimi 
vsebinami: CYCLO, Co2-NeuTrAlp, RegioMar-
ket, AKTOS, Lokalna samooskrba, Inovativna 
lokalna skupnost, itd.), podjetništvo (3 izpo-
stave točke VEM: Litija, Grosuplje in Domžale, 
upravljavec Lokalne akcijske skupine za razvoj 
podeželja Srce Slovenije) in turizem (nosilec 
priprave krovnega strateškega dokumenta za 
turizem - Strategije razvoja in trženja turizma 
Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011-
2018, izvajalec številnih projektov na transna-
cionalni, regijski in lokalni ravni: Listen to the 
voice of villages, Trkamo na vrata dediščine, 
Kažipoti v Srcu Slovenije, itd.).

Z lokalno samooskrbo s hrano se RCL aktivno 
ukvarja od leta 2007, ko je povezal kmete iz 
občine Dol pri Ljubljani v skupno znamko 
Naravnost z dežele, hkrati je bila vzpostavljena 
spletna stran www.nadezeli.si, kjer je predsta-
vljena ponudba vključenih kmetij. Od prvih 
začetkov do danes so bile izvedene številne 

promocijske in trženjske aktivnosti, strategija 
trženja do leta 2013, razširjena mreža ponu-
dnikov in mreža javnih odjemalcev, ki se je leta 
2010 formalizirala preko skupnega projekta 
LAS (Jarina z.o.o) ter na ta način vzpostavila 
sistem lokalnega oskrbovanja med ponudniki 
in odjemalci.

Glavne kompetence RCL so: inovativen pri-
stop, mreženje partnerjev na lokalnem, re-
gionalnem, nacionalnem in mednarodnem 
nivoju, dobre organizacijske veščine, znanja s 
področja vodenja projektov, napredna znanja 
s področja inovativnega regionalnega razvoja, 
prenos znanja in izkušenj na vseh ravneh ter 
implementacija številnih projektov s konkre-
tnimi rezultati na območju. 

Več informacij o Centru za razvoj Litija: 
www.razvoj.si 

SLOVENIJA, OBMOČJE SRCA SLOVENIJE

Srce Slovenije je območje, ki se v obliki srca 
širi okrog GEOSSa – geometričnega središča 
Slovenije. Osnova je geografska umeščenost 
občin v središče države, prava vsebina znamke 
Srce Slovenije pa se skriva v spodbudah za 
razvoj ustvarjalnih potencialov prostora in 
kakovosti bivanja v njem. Občine na območju 

Center za razvoj Litija, d.o.o.
Development Centre Litija
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Srca Slovenije so si zelo različne po razvitosti, 
kar predstavlja dodaten razvojni izziv.

Demografske značilnosti območja
Večina območja Srca Slovenije leži v vzho-
dnem delu ljubljanske urbane regije, delno pa 
tudi v Zasavski in Jugovzhodni statistični regiji. 
Skupno živi na območju 145.817 prebivalcev, 
kar predstavlja 7,1 % celotnega prebivalstva 
Slovenije. Število prebivalcev se povečuje 
predvsem na račun priseljevanja iz Ljubljane 
zaradi ugodnih prometnih povezav, cenejših 
nepremičnin in kvalitetnejšega bivalnega 
okolja. Celotna površina območja znaša 1.321 
kvadratnih kilometrov kar predstavlja 6,5 % 
celotnega slovenskega ozemlja. Povprečna 
gostota poselitve je 110 prebivalcev na kva-
dratni kilometer. Najvišjo gostoto prebivalcev 
imajo Domžale in sicer kar 461,9 prebivalcev 
na kvadratni kilometer, sledi Mengeš s 327,7 
prebivalci na kvadratni kilometer. Najbolj 
redko poseljeni sta občini Šmartno pri Litiji s 
57,4 in Šentrupert 57,6 prebivalci na kvadratni 
kilometer, ki sta geografsko najbolj oddaljeni 
od Ljubljane. 

Gospodarske značilnosti območja
Večina območja Srca Slovenije leži v najbolj 
razviti slovenski statistični regiji (Osrednje-
slovnska statistična regija), vendar znotraj 
samega območja obstajajo velike razvojne 
razlike. Maja 2011 je bilo v vseh občinah 62.613 
delovno aktivnih prebivalcev, območje pa je 
ponujalo 41.872 delovnih mest, zato se kar 
velik del delovno aktivnih prebivalcev na delo 
vozi izven območja, predvsem v Ljubljano. 
Na območju je registriranih 10.298 gospo-
darskih subjektov, ki so v letu 2009 ustvarili 3 
milijarde EUR prihodkov. Število registriranih 
podjetij na 1000 prebivalcev na območju je 71 
podjetij, medtem ko je povprečje za Slovenijo 
78. Glavne panoge so kemična, kovinska, pre-
hrambena industrija in turizem. 
Zaradi bližine Ljubljane imamo na območju 
tudi velik delež dnevnih migrantov, kar seve-
da izboljšuje gospodarsko sliko in povečuje 
pritisk na prometno infrastrukturo. Območje 
ima dobro prometno lego v Sloveniji, saj leži 
ob petem in desetem evropskem koridorju ter 
predstavlja ugodno okolje za domača in tuja 
vlaganja.

Kulturna dediščina
Rdeča nit območja Srca Slovenije je izjemno 
bogata kulturna dediščina. Prebivalci in obi-
skovalci območja radi raziskujejo dediščino v 
srednjeveškem mestnem jedru Kamnika, na 
gradu Bogenšperk, v oglarski deželi, na Vačah, 
na Budnarjevi domačiji, v muzeju brodarstva, 
v cistercijanskem samostanu, v Menač'nkovi 
domačiji, v pastirskem naselju na Veliki planini, 
na domačiji Pr' Krač v Dolskem pa si ogledajo 
etnološko zbirko in privoščijo domače kosilo. 
Tu so še številne tradicionalne prireditve, gra-
dovi, podeželske in stavbne dediščine, manjši 
muzeji, cerkve ter ljudski običaji, ki nas spomi-
njajo na zapuščino prednikov.

Prizadevamo si za vključevanje dediščine v 
turizem in različne projekte, kar doprinese k 
trajnostnem razvoju in izboljšanju kakovosti 
življenja na podeželju.

Turizem
Turistična panoga ima velik razvojni potencial, 
predvsem v povezavi s prestolnico Ljubljana. 

Občine se tega potenciala zavedajo in so 
zato v leto 2010 tudi pristopile k izdelavi sku-
pne Strategije razvoja in trženja turizma Srca 
Slovenije kot turistične destinacije. Znamka 
Srce Slovenije pa jim ponuja še toliko večje 
možnosti za promocijo in skupen nastop. 
Največji potencial za turizem ima severni del 
območja, kjer ležijo Kamniške Alpe z najvišjo 
visokogorsko planino v Sloveniji, Veliko plani-
no, ki predstavlja izjemno naravno vrednoto 
in kulturno dediščino. V tuhinjski dolini delu-
jejo najvišje terme v Sloveniji, Terme Snovik, 
ki se kot prve in edine ponašajo z znakom 
eko marjetica. Na območju Srca Slovenije leži 
tudi GEOSS, geometrično središče Slovenije in 
pomembna točka za Slovence. Reka Kamniška 
Bistrica predstavlja pomembno rekreacijsko os 
in povezuje občine od izvira do izliva, njeno 
sotočje z Ljubljanico in Savo pa predstavlja za-
nimiv geomorfološki pojav. Grad Bogenšperk, 
kjer je v preteklosti živel pomemben Slovenec 
Janez Vajkard Valvasor, pa predstavlja enega 
od najbolje ohranjenih slovenskih gradov. 
Velik potencial imajo tudi najrazličnejše pre-
poznavne prireditve: Dnevi narodnih noš in 
oblačilne dediščine v kamniku, Srednjeveški 
dnevi v Kamniku, Mihaelov sejem v Mengšu, 
spomladanski, poletni in jesenski sejem v Dolu 
pri Ljubljani. Skupno je na območju okoli 1.800 
postelj, letno pa beležijo okoli 65.000 nočitev. 
Poseben izziv za prihodnost predstavlja pred-
vsem povezovanje in trženje razdrobljene in 
nepovezane ponudbe.

Več informacij o Srcu Slovenije: 
www.srce-slovenije.si 
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EVROPSKI STRUKTURNI 
SKLADI
Slovenija je leta 2004 z vstopom v Evropsko Unijo postala upravičena 
do sredstev strukturnih skladov in kohezijskega sklada. Najpo-
membnejši cilj, h kateremu je usmerjeno delovanje vseh treh skladov, je 
zmanjševanje razvojnih razlik med regijami. Črpanje strukturnih skladov 
spremlja Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko (SVLR), ki je organ upravljanja strukturnih in kohe-
zijskih skladov. Slovenija ima v tem programskem obdobju na voljo 4,2 
milijarde evrov evropskih sredstev. 

KOHEZIJSKI SKLAD je strukturni dokument, ki pomaga državam 
članicam, katerih bruto nacionalni dohodek je manjši od 90 % povpre-
čja Skupnosti, zmanjševati gospodarska in socialna nesorazmerja in 
poskuša stabilizirati gospodarstvo. Sklad financira do 85 % upravičenih 
izdatkov večjih projektov s področja okoljske in prometne infrastruk-
ture. Do sredstev sklada so upravičene najmanj razvite države članice 
Evropske Unije, kjer bruto domači proizvod znaša manj kot 90 % od 
povprečja EU. Iz sklada se financirajo okoljski projekti (ravnanje s komu-
nalnimi odpadki, oskrba s pitno vodo, poplavna varnost, odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda, učinkovita raba energije) in projekti prometne 
infrastrukture, kot jo opredeljujejo smernice za vseevropskega omrežja.

EVROPSKI SOCIALNI SKLAD je najstarejši strukturni sklad, saj je bil 
ustanovljen že leta 1957 z namenom zmanjševanja razlik v bogastvu 
in življenjskih standardih držav članic EU in spodbujanja gospodarske 
in socialne kohezije. Glavni namen je spodbujanje zaposlovanja v EU. 
Državam pomaga, da delovno silo in države članice bolje pripravijo na 
nove izzive. V programskem obdobju 2007–2013 bo iz sklada državam 
razdeljenih približno 75 milijard evrov.

EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ je namenjen krepitvi 
gospodarske in socialne kohezije ter pomoči pri odpravljanju največjih 
razvojnih neravnovesij v regijah. Sklad prispeva k zmanjševanju vrzeli v 
razvitosti različnih regij. 

EVROPSKO TERITORIALNO 
SODELOVANJE
Nova evropska kohezijska politika za obdobje 2007–2013 kot svoj tretji 
cilj opredeljuje »evropsko teritorialno sodelovanje«, ki nadgrajuje 
pobudo Skupnosti INTERREG III. Cilj 3 je usmerjen k krepitvi čezmejnega, 
transnacionalnega ter medregionalnega sodelovanja. Evropske regije 
spodbuja k skupnemu reševanju vprašanj in odprtih problemov.

Finančna podpora ukrepom in projektom EU v okviru strukturnih skla-
dov je prvenstveno namenjena doseganju ciljev Skupnosti, še posebej 
ciljev Lizbonske strategije za rast in zaposlovanje ter ciljev Gothenburške 
strategije za trajnostni razvoj. Za doseganje teh ciljev je potreben celovit 
pristop na področju prostorskega razvoja. V aktivnosti in ukrepe progra-
mov ter projektov je potrebno vključiti cilje različnih sektorskih politik.

Cilj 3 sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF). Zanj je 
namenjenih 4,2 % sredstev predvidenih za izvajanje kohezijske politike v 
obdobju 2007–2013, v skupnem znesku 14,2 milijarde EUR. Programi na 
zunanjih mejah Evropske unije pa se sofinancirajo s sredstvi za pred-
pristopno pomoč (IPA), ki daje vsem partnerjem enake možnosti za 
pridobivanje sredstev Evropske unije in izvajanje projektov.

Slovenija v programskem obdobju 2007-2013 lahko sodeluje v 
13 programih teritorialnega sodelovanja:
•	 5 operativnih programov čezmejnega sodelovanja (Slovenija – Av-

strija, Slovenija – Madžarska, Slovenija – Hrvaška, Slovenija – Italija in 
IPA Jadranska pobuda)

•	 4 operativni programi transnacionalnega sodelovanja (Območje Alp, 
Srednja Evropa, Jugovzhodna Evropa in Mediteran)

•	 4 operativni programi medregionalnega sodelovanja (Intereg IVC, 
Interact II, Espon in Urbact)
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OPERATIVNI PROGRAMI 
ČEZMEJNEGA 
SODELOVANJA 
Slovenija sodeluje v petih operativnih programih čezmejnega 
sodelovanja, in sicer:

•	 Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija 
– Avstrija (Prednostne naloge so: konkurenčnost, znanje in go-
spodarsko sodelovanje, trajnosten in skladen razvoj ter tehnična 
pomoč). Za celotno programsko obdobje 2007-2013 je v progra-
mu namenjenih 67.111.477,00 €. Več informacij o programu: 
www.si-at.eu 

•	 Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija 
– Madžarska (Prednostne naloge so: povečanje privlačnosti 
območja sodelovanja, trajnostni razvoj in tehnična pomoč). Za 
celotno programsko obdobje 2007-2013 je v programu namenje-
nih 29.279.283,00 €. Več informacij o programu: www.si-hu.eu 

•	 Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija – 
Hrvaška (Prednostne naloge so: gospodarski in družbeni razvoj, 
trajnostno upravljanje naravnih virov in tehnična pomoč). Za ce-
lotno programsko obdobje 2007-2013 je v programu namenjenih 
14.152.158,00 €. Več informacij o programu: www.si-hr.eu 

•	 Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija – 
Italija (Prednostne naloge so: okolje, transport in trajnostna teri-
torialna integracija, konkurenčnost in na znanju temelječa družba, 
socialna integracija ter tehnična pomoč). Za celotno programsko 
obdobje 2007-2013 je v programu namenjenih 116.206.931,00 
€. Več informacij o programu: www.ita-slo.eu 

•	 Jadranski čezmejni program IPA (Prednostne naloge so: 
gospodarsko, socialno in institucionalno sodelovanje, naravni in 
kulturni viri ter preprečevanje tveganj, dostopnost in omrežja in 
tehnična pomoč). Več informacij o programu: www.adriaticipa-
cbc.org 

Stopnja sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(ERDF) v operativnih programih čezmejnega sodelovanja znaša 85 
% upravičenih sredstev.

 

OPERATIVNI PROGRAM 
TRANSNACIONALNEGA 
SODELOVANJA
Programi transnacionalnega teritorialnega sodelovanja podpirajo aktiv-
nosti sodelovanja, ki zagotavljajo dostop do znanj, in celovitost pristopa 
k reševanju razvojnih problemov ter na ta način čim bolj trajnostno 
ter učinkovito rabo socialnih, gospodarskih in prostorskih razvojnih 
potencialov. 

Štiri tematske prioritete programov transnacionalnega terito-
rialnega sodelovanja so:
•	 inovacije, 
•	 okolje in preprečevanje tveganj, 
•	 povezljivost in mobilnost, 
•	 urbani in regionalni razvoj.

Slovenija je upravičena do sodelovanja v štirih programih tran-
snacionalnega teritorialnega sodelovanja: 
•	 Območje Alp, 
•	 Srednja Evropa, 
•	 Jugovzhodna Evropa 
•	 Mediteran

To omogoča slovenskim partnerjem raznolike možnosti sodelovanja v 
projektnih partnerstvih, ki geografsko pokrivajo izredno veliko območje 
Evrope. 

Več informacij o evropskem transnacionalnem sodelovanju: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/transnational/in-
dex_en.htm 

Nacionalna kontaktna točka v Sloveniji (Ministrstvo za okolje 
in prostor): 
www.cilj3.mop.gov.si 
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pne pomoči in evropske sosedske politike, ki krepita vezi med partnerji 
iz držav članic EU ter sosednjih držav.

Cilj programa je razvijanje transnacionalnih partnerstev za 
spodbujanje prostorskih, gospodarskih in družbenih inte-
gracijskih procesov ter povečevanje kohezije, stabilnosti in 
konkurenčnosti na območju sodelovanja. Območje programa Ju-
govzhodna Evropa (South East Europe) je v marsičem eno izmed najbolj 
heterogenih območij sodelovanja v Evropi. Program pokriva območje 
2,7 milijonov km2, v njem živi okoli 269 milijonov prebivalcev. V program 
so vključene regije iz kar 17 različnih držav z različnim statusom glede na 
članstvo v EU, članice EU, države s predpristopnim statusom, potencialne 
kandidatke in druge sosednje države. 

Območje se sooča z izzivi socialne, gospodarske in politične 
integracije v smeri EU, z različnimi poudarki: 
•	 poglabljanje integracije znotraj EU (27); 
•	 proces približevanja držav s predpristopnim statusom EU; 
•	 proces poglabljanja odnosov sosednjih držav z državami EU; 
•	 proces stabilizacije in poglabljanja medsebojnih odnosov. 

Prednostne naloge programa Jugovzhodna Evropa (South East 
Europe):
Prioriteta 1: Razvijanje inovativnih zmožnosti 
Prioriteta 2: Izboljševanje stanja okolja in njegovo varovanje 

PROGRAM JUGOVZHODNA 
EVROPA
Program Jugovzhodna Evropa (South East Europe) ni samo del evropske 
kohezijske politike, temveč tudi sestavni del v okviru predpristo-

Prioriteta 3: Izboljšanje dostopnosti 
Prioriteta 4: Razvijanje območij trajnostne rasti

Države, ki so upravičene do sodelovanja v programu, so:
•	 Albanija
•	 Avstrija
•	 Bosna in Hercegovina
•	 Bolgarija
•	 Romunija
•	 Hrvaška
•	 Grčija
•	 Madžarska
•	 Makedonija 
•	 Malta 
•	 Slovenija
•	 Srbija
•	 Črna gora
•	 Slovaška
•	 Moldavija
•	 Ukrajina (del)
•	 Italija (del)

V programskem obdobju 2007-2013 je za projekte namenjenih 
245.000.000,00 €, maksimalni delež sofinanciranja projektov pa 
znaša 85 %.

Več o programu Jugovzhodna Evropa (South East Europe): www.
southeast-europe.net 

Nacionalna kontaktna točka v Sloveniji (Ministrstvo za okolje in 
prostor): www.cilj3.mop.gov.si 

 

SREDSTVA IPA - Instrument for Pre-Accessi-
on Assistance (Instrument za predpristopno 
pomoč)

Gre za instrument pomoči, ki je namenjen 
državam kandidatkam (Hrvaška, Turčija, 
Makedonija in Islandija) ter državam poten-
cialnim kandidatkam za članstvo v Evropski 
uniji (Albanija, Bosna in Hercegovina, Srbija, 
Črna Gora in Kosovo). Cilj tega instrumenta je 
pomoč državam upravičenkam pri izpolnjevanju 
meril za članstvo v EU (politična, gospodarska 
merila, merila za članstvo, povezana s pravnim 
redom EU, ter izgradnja upravnih in pravosodnih 
zmogljivosti). Pomoč iz sredstev IPA se usmerja 
glede na potrebe posamezne države. Njihove 
prednostne naloge temeljijo na jasnih ocenah, 
ki so opredeljene v evropskih partnerstvih (za 
države potencialne kandidatke) in pristopnih 

partnerstvih (za države kandidatke) ter v letnih po-
ročilih o napredku. Pri merilih za dodelitev pomoči 
se upoštevajo zmogljivosti posameznih držav ter 
njihovo izpolnjevanje pristopnih pogojev. 

Pomoč se izvaja preko naslednjih kompo-
nent:
•	 Pomoč v procesu tranzicije in pri vzpo-

stavljanju institucij (zajema ukrepe za 
izgradnjo institucij in s tem povezane naložbe, 
prehodne in stabilizacijske ukrepe).

•	 Čezmejno sodelovanje med državami 
članicami Evropske unije in drugimi 
državami, ki so upravičene do pomoči 
(čezmejno sodelovanjev, katerega okviru se 
lahko financira tudi udeležba držav upravičenk 
v transnacionalnih programih sodelovanja v 
okviru strukturnih skladov).

•	 Regionalni razvoj (zajema naložbe in ustre-

zno tehnično pomoč na področju prometa, 
okolja in gospodarskega razvoja).

•	 Razvoj človeških virov (sredstva so name-
njena krepitvi človeškega potenciala in boju 
proti izključenosti).

•	 Razvoj podeželja (zajema pomoč progra-
mom za razvoj podeželja, ki posnemajo ukre-
pe po pristopu, vendar v manjšem obsegu)

V programskem obdobju 2007–2013 je za predpri-
stopno pomoč namenjenih okoli 12 milijard evrov 
sredstev. Pomoč v grobem lahko razdelimo na: 
tehnično pomoč strokovnjakov, kratkoročno stro-
kovno - tehnično pomoč, opremo in investicije.

Več o programu IPA: 
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-
it-work/financial-assistance/instrument-pre-
accession_en.htm 
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OPERATIVNI PROGRAMI 
MEDREGIONALNEGA 
SODELOVANJA
V okviru programov medregionalnega sodelovanja Slovenija lahko 
sodeluje v 4 programih medregionalnega sodelovanja.

Medregionalni program Interreg IVC. Namen programa je izboljšanje 
učinkovitosti regionalnih in lokalnih politik in instrumentov za regionalni 
razvoj s pomočjo izmenjave, razširjanja in prenosa izkušenj, znanja in dobrih 
praks. V programu lahko sodelujejo vse članice Evropske unije in Švica ter 
Norveška. S programom se spodbuja regionalni razvoj s pomočjo sodelo-
vanja in učenja od drugih držav. Projekti morajo biti pomembni ne samo 
za projektne partnerje ampak tudi za druge akterje in območja EU. Stopnja 
sofinanciranja za Slovenijo znaša 85 %, v celotnem programskem obdobju 
pa je na voljo 321.321.762,00 €. Prijavijo se lahko javni organi in subjekti. 

Tematske prioritete programa so:
•	 inovacije in na znanju temelječe gospodarstvo,
•	 okolje in preprečevanje tveganj,
•	 tehnična pomoč.

Več informacij o programu Interreg IVC: 
http://i4c.eu/ 

Nacionalna kontaktna točka v Sloveniji (Služba Vlade Repu-
blike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko): 
www.svlr.gov.si 

Medregionalni program Interract II je namenjen izboljšanju 
vodenja in upravljanja programov teritorialnega sodelovanja. Ta cilj 
želi doseči s povečanjem učinkovitosti in racionalizacije programov 
preko razširjanja znanja in poznavanja postopkov ter dobrih praks ter s 
harmonizacijo postopkov. Upravičenci programa so organi upravljanja, 
skupni tehnični sekretariati, nadzorni odbori, nacionalne kontaktne 
točke, organi certificiranja, revizijski organi. Skupno je v programskem 
obdobju 2007-2013 za program namenjenih 34.033.512,00 €.

Program ima dve prioriteti: 
1. Razvoj storitev in njihova uporaba 
2. Tehnična pomoč.

Več informacij o programu: 
www.interact-eu.net 

Nacionalna kontaktna točka v Sloveniji (Služba Vlade Repu-
blike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko): 
www.svlr.gov.si 

Medregionalni program Espon 2013 (Evropsko omrežje za spre-
mljanje prostorskega razvoja) zagotavlja podporo za udejanjanje 
evropskih politik in vzpostavlja evropsko znanstveno mrežo sodelo-
vanja na področju prostorskega razvoja. Glavni namen programa je 
nuditi podporo razvoju politik v smeri uresničevanja ciljev teritorialne 
kohezije in skladnega razvoja ozemlja Evrope z zagotavljanjem primer-
ljivih informacij, dokazov, analiz in scenarijev o teritorialni dinamiki in z 
ugotavljanjem prostorskega kapitala in potencialov za razvoj regij in 
večjih ozemelj. 

Prioritete programa so naslednje:
•	 Aplikativne raziskave o teritorialnem razvoju, konkurenčnosti in 

koheziji: dokazi o teritorialnih trendih, perspektivah in vplivih politik. 
•	 Ciljne analize na podlagi zahtev uporabnikov: evropske perspektive 

razvoja različnih vrst ozemelj. 
•	 Znanstvene platforme in orodja: teritorialni indikatorji in podatki, 

analitična orodja in znanstvena podpora. 
•	 Kapitalizacija, lastništvo in sodelovanje: institucionalna krepitev, 

dialog in mreženje. 
•	 Tehnična podpora, analitična podpora in komuniciranje. 

Več informacij o programu Espon: 
www.espon.eu  

Nacionalna kontaktna točka v Sloveniji (Ministrstvo za okolje 
in prostor): 
www.cilj3.mop.gov.si 

Medregionalni program Urbact II je evropski program za učenje in 
promocijo urbanega trajnostnega razvoja. Program omogoča skupno 
delo mest na razvoju rešitev pri največjih urbanih izzivih, pomembno 
je tudi soočenje s kompleksnimi socialnimi vprašanji. V okviru progra-
ma sodeluje 300 mest v 29 državah s preko 5.000 različnimi aktivnimi 
udeleženci. Skupno je za programsko obdobje 2007-2013 na voljo 
69.000.000,00 €.

Več informacij o programu Urbact II: 
www.urbact.eu 

Nacionalna kontaktna točka v Sloveniji (Ministrstvo za okolje 
in prostor): 
www.cilj3.mop.gov.si 
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7. OKVIRNI PROGRAM

Je eden temeljnih programov Evropske unije in je namenjen podpori 
in spodbujanju raziskovalne dejavnosti. Program je zelo kompleksen 
in vsebuje niz različnih podprogramov in oblik pomoči, ki so jih lahko 
deležni posamezniki in organizacije širom Evrope. Prijavljati se je mo-
žno samo v določene dele programa. Program je usmerjen v velike 
raziskovalne projekte na evropski ravni, v katerih se zbira velika kritična 
masa strokovnjakov in raziskovalcev. Osnovni cilj programa je zagotoviti 
izvajanje razvojnih in raziskovalnih projektov na vseevropski ravni in z 
vlaganjem denarja v najboljše razvojno-raziskovalne projekte doseči 
razvojno odličnost. EU želi doseči vsaj 3 % BDP-ja, ki se bo vlagal v razvoj 
in raziskave. Program izvaja skupno evropsko raziskovalno politiko. Za 
izvajanje 7. okvirnega programa so v Sloveniji zadolžena različna ministr-
stva, v glavnem pa Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 
Za programsko obdobje 2007-2013 je na voljo okoli 50 milijard evrov. 

Program je setavljen iz 4 sklopov:
•	 Sodelovanje: spodbujanje sodelovanja med univerzami, industrijo, 

raziskovalnimi centri in organi javne oblasti za doseganje vodilnih 
rezultatov na desetih različnih tematskih področjih;

•	 Zamisli: program podpira »pionirske raziskave«;
•	 Človeški viri: program je namenjen dejavnostim za usposabljanje in 

karierno napredovanje raziskovalcev;
•	 Zmogljivosti: cilj programa je povečati raziskovalne in inovacijske 

zmogljivosti v Evropi.

Več o 7. okvirnem programu: http://ec.europa.eu/research/fp7/
index_en.cfm 

Nacionalna kontaktna točka (Ministrstvo za visoko šolstvo, zna-
nost in tehnologijo): http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/
mednarodno_sodelovanje_in_evropske_zadeve/7_op/ 

 

OKVIREN PROGRAM ZA 
KONKURENČNOST IN 
RAZISKAVE
Okvirni program za konkurenčnost in inovacije,ki je usmerjen v mala 
in srednje velika podjetja, podpira inovacijske dejavnosti (vključno z 
ekološkimi inovacijami), zagotavlja boljši dostop do finančnih sredstev, 
v regijah pa nudi podporne storitve za podjetja. Spodbuja boljše spreje-
manje in uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) ter 
pomaga pri razvoju informacijske družbe. 

Razlogi za izvajanje programa so:
•	 Prizadevanja za višjo in trajnostno gospodarsko rast ter ustvarjanje 

novih in boljših delovnih mest
•	 Pomanjkanje podjetniških aktivnosti
•	 Premajhna inovativnost

Program ima 3 specifične podprograme/stebre:
1. Program za podjetništvo in inovativnost
2. Program za podporo informacijsko-komunikacijski tehnologiji
3. Program Inteligentna energija – Evropa

Skupno je v programskem obdobju 2007-2013 za izvajanje programa 
namenjenih 3,6 milijarde evrov.

Več o Okvirnem programu za konkurenčnost in raziskave: 
http://ec.europa.eu/cip/ 
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PROGRAM LIFE+ 
Program LIFE+ je finančni instrument za okolje in sofinancira ohranjanje 
narave in ostalih področij varstva okolja, ki so v evropskem interesu 
ter dejavnosti obveščanja in informiranja ter povezane z okoljem. Za 
programsko obdobje 2007-2013 je za izvajanje programa namenjenih 
2,1 milijarde evrov. 

Program ima tri sklope:
1. Narava in biotska raznovrstnost; prispeva k izvedbi politik in 

zakonodaje Evropske unije na področju narave in biotske razno-
vrstnosti.

2. Okoljska politika in upravljanje; namenjena je za izvajanje, poso-
dobitev in razvoj okoljske politike in zakonodaje Evropske unije.

3. Informacije in obveščanje; namen so kampanje obveščanja in 
osveščanja ter akcije za izvajanje, posodabljanje in razvoj evropske 
okoljevarstvene politike in zakonodaje.

Več informacij o programu LIFE+: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Nacionalna kontaktna točka (Ministrstvo za okolje in prostor): 
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/life/  

MLADI V AKCIJI 
Program Mladi v akciji (Youth in Action) je program Evropske unije, ki 
sledi ciljem evropskega sodelovanja mladih ter omogoča finančno 
podporo projektom neformalnega učenja in mobilnosti mladih. Pro-
gram je namenjen predvsem mladim med 15. in 28. letom starosti. 
Omogoča jim, da z lastnim prizadevanjem pridobivajo in krepijo ključne 
kompetence za vseživljenjsko učenje in si tako povečevali zaposlitvene 
možnosti ter se lažje vključili v družbo. 

Program pokriva 4 prednostna področja, katerih ciljem morajo 
slediti projekti, ki se želijo vključiti v program: 
•	 evropsko državljanstvo,
•	 udejstvovanje/sodelovanje mladih,
•	 kulturna raznolikost,
•	 vključevanje mladih z manj priložnostmi.

Program podpira naslednje akcije: 
•	 Mladi za Evropo (podakcije: Mladinske izmenjave, Mladinske pobude 

in Projekti mladih za demokracijo)
•	 Evropska prostovoljna služba
•	 Mladi v svetu (podakcije: Sodelovanje s sosednjimi državami Evrop-

ske unije, Sodelovanje z ostalimi svetovnimi državami)
•	 Podporni sistemi na področju mladih (podakcije: Podpora organiza-

cijam, ki so dejavne na področju mladih na evropski ravni, Podpora 
Evropskemu mladinskemu forumu, Usposabljanje in mreženje akter-
jev na področju mladinskega dela in organizacij, Projekti za spodbu-
janje inovativnosti in kakovosti, Informacijske aktivnosti za mlade in 
akterje na področju mladinskega dela in organizacije, Partnerstva, 
Podpora strukturam programa, Dodajanje vrednosti programu)

•	 Podpora evropskemu sodelovanju na področju mladih (podakcije: 
Srečanja mladih in odgovornih za mladinsko politiko, Podpora 
aktivnostim za boljše poznavanje področja mladine, Sodelovanje z 
mednarodnimi organizacijami

Kontaktna točka v Sloveniji (Zavod Movit na Mladina): 
www.mva.si   

Kontaktna točka v Makedoniji (Kreativ): 
www.kreaktiv.mk   

Več informacij o programu Mladi v Akciji: 
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
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PROGRAM OBMOČJE ALP (ALPINE SPACE)

Program podpira projekte transnacionalnega 
sodelovanja, ki spodbujajo prostorski razvoj in 
teritorialno kohezijo območja. 

Cilj programa je povečanje konkurenčno-
sti in atraktivnosti območja sodelovanja, 
s podporo skupnih aktivnosti na podro-
čjih, kjer je transnacionalno sodelovanje 
za doseganje trajnostnih rešitev najučin-
kovitejše. 

Območje programa obsega ožje gorsko ob-
močje skupaj s sosednjimi hribovji in nižinami, 
vključuje pa tudi dele obal Sredozemskega 
morja. Redkeje poseljeno območje alpskega 
loka in sosednja gosteje poseljena hribovita, 
nižinska in obalna območja so medsebojno 
funkcijsko neločljivo povezana, v neposredni 
bližini Alp se nahajajo nekatera gospodarsko 
izredno uspešna metropolitanska območja. 
Skupaj območje sodelovanja obsega okoli 
450.000 km2, na njem pa prebiva okoli 70 
milijonov ljudi. 

Programski cilji se uresničujejo skozi tri 
programske prioritete, in sicer: 
Prioriteta 1: Konkurenčnost in privlačnost 
območja Alp 
Prioriteta 2: Dostopnost in povezanost 

Prioriteta 3: Okolje ter preprečevanje narav-
nih in okoljskih tveganj

Države, ki so upravičene do sodelovanja v 
programu, so:
•	 Avstrija
•	 Lihtenštajn
•	 Slovenija
•	 Švica
•	 Francija (del)
•	 Nemčija (del)
•	 Italija (del)

V programskem obdobju 2007-2013 je bilo 
za projekte namenjenih 130.000.000,00 €, 
maksimalni delež sofinanciranja projek-
tov pa znaša 76 %.

Več o programu Alpski prostor (Alpine space): 
www.alpine-space.eu 

Nacionalna kontaktna točka v Sloveniji 
(Ministrstvo za okolje in prostor): 
www.cilj3.mop.gov.si 

Projekt »CO2 NEUTRALP«

Projekt »CO2-NeuTrAlp« oziroma CO2 
Neutral Transport for the Alpine Space, 
ki je bil eden najbolje ocenjenih projektov na 
prvem razpisu v okviru programa transnaci-
onalnega teritorialnega sodelovanja »Alpine 
Space«, je z izvajanjem pričel septembra 
2008, izvajal se bo tri leta in se zaključil januar-
ja 2012. Projekt na temo trajnostne mobilnosti 
za zmanjševanje izpustov CO2 na območju Alp 
povezuje 15 partnerjev iz 5 evropskih držav: 
Avstrije, Francije, Nemčije, Italije in Slovenije 
– eden izmed njih je Center za razvoj Litija. 
Projekt bo trajal 36 mesecev, njegovi ključni 

poudarki pa so »zelene« tehnologije, mreže za 
inovacije, obnovljiva energija in urbano-rural-
no partnerstvo. 

Pilotne aktivnosti izvajamo na delu območja 
Srce Slovenije, ki se sooča z nekaterimi perečimi 
problemi na področju prometa, zlasti z veliko 
dnevno migracijo z osebnimi vozili v Ljubljano, 
nizko stopnjo ekološke prometne osveščenosti, 
tako lokalnih skupnosti kot širše javnosti, ter 
odsotnost dolgoročne strategije načrtovanja 
trajnostne mobilnosti na območju. Projekt se iz-
vaja predvsem na območju občin Litija, Kamnik, 
Domžale in Dol pri Ljubljani.

Projektne aktivnosti:
•	 integralni in intermodalni koncept mobil-

nosti za dnevne migrante v Ljubljano
•	 koncept urejanja prometa za turistično 

območje Kamniške Bistrice 
•	 skupni vozni redi za javni potniški promet 
•	 vzpostavljen portal za izmenjavo sedežev 

www.deliva.si 
•	 promocija dogodka 90 dni kolesarjenja za 

IZKUŠNJE CENTRA ZA RAZVOJ LITIJA NA PODROČJU 
TRANSNACIONALNEGA IN MEDREGIONALNEGA 
SODELOVANJA
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Zeleni rekord Zemlje 
•	 analiza prometnih navad učencev in dija-

kov (Kamnik in Litija) 
•	 študija za integracijo šolskih prevozov v 

javni potniški promet (Domžale) 
•	 aktivnosti za povečanje osveščenosti 

javnosti in politike s pomočjo različnih pro-
mocijskih akcij (tiskovna konferenca, javni 
dogodki, medijske objave, itd.)

Projektna spletna stran: 
www.co2neutralp.eu

PROGRAM SREDNJA EVROPA (CENTRAL 
EUROPE)

Program Srednja Evropa (Central Europe) bo 
krepil transnacionalno sodelovanje na vsebin-
skih področjih strateškega pomena. Pri tem bo 
spodbujal gospodarski, okoljski in družbeni 
razvoj območja Srednje Evrope. 

Cilj programa je krepitev teritorialne ko-
hezije, pospeševanje notranje integracije 
in povečevanje konkurenčnosti Srednje 
Evrope. 

Programsko območje obsega 1.050.000 km2 in 
ima približno 148 milijonov prebivalcev. Relief-
ne razlike vplivajo tudi na raznolike podnebne 
razmere, rabo tal, naselbinske in gospodarske 
strukture, dostopnost, razvojne procese in 
okoljske probleme. Velika raznolikost je ključen 
strateški dejavnik razvoja območja in bi morala 
biti uporabljena za krepitev trajnostne gospo-
darske rasti in teritorialne kohezije. 

Glavni izzivi območja so povezani s potre-
bo po zmanjšanju ekonomskih in socialnih 
razlik, s krepitvijo integracije, dosega-
njem usklajenih standardov učinkovitosti 
in kakovosti, poglabljanjem obstoječih in 
novih omrežij ter sodelovanjem. 

Prednostne naloge programa Srednja 
Evropa (Central Europe) s pripadajočimi 
ukrepi so:
Prioriteta 1: Spodbujanje inovativnosti v 
Srednji Evropi
Prioriteta 2: Izboljševanje dostopnosti do 
območja Srednje Evrope in znotraj nje
Prioriteta 3: Odgovorna raba okolja
Prioriteta 4: Povečevanje konkurenčnosti in 
privlačnosti mest in regij
Prioriteta 5: Tehnična pomoč

Države, ki so upravičene do sodelovanja 
v programu, so:
•	 Avstrija
•	 Češka
•	 Slovaška
•	 Poljska
•	 Madžarska
•	 Slovenija
•	 Nemčija (del)
•	 Italija (del)
•	 Ukrajina (del)

V  p r o g r a m s k e m  o b d o b j u  2 0 0 7 -
2013 je bilo za projekte namenjenih 
300.000.000,00 €, maksimalni delež 
sofinanciranja projektov pa znaša 85 %.

Več o programu Srednja Evropa (Central 
Europe): 
www.central2013.eu 

Nacionalna kontaktna točka v Sloveniji 
(Ministrstvo za okolje in prostor): 
www.cilj3.mop.gov.si 

Projekt »LISTEN TO THE VOICE OF VIL-
LAGES«

Projekt Listen to the voice of villages nudi 
sofinanciranje trajnostnega razvoja turiz-
ma na nerazvitih območjih podeželja, ki imajo 
potencial na področju turizma.

Projekt se je začel izvajati januarja 2009, zaklučil 
pa se bo decembra 2011. V projektu sodeluje 9 
partnerjev iz šestih evropskih držav, med njimi 
Center za razvoj Litija kot edini slovenski partner.

V okviru projekta se ukvarjamo s trajnostnim 
razvojem turizma dveh tipov območij. V prvi 
tip spadajo območja, kjer turizem še ni razvit, 
obstaja pa velik potencial za razvoj turističnih 
dejavnosti. Drugi tip pa predstavljajo območja, 
kjer je turizem sicer že razvit, vendar se poja-
vljajo različne ovire za hitrejši, kvalitetnejši in 
trajnostni razvoj. Izbrana pilotna območja vseh 
partnerskih držav se bodo povezala v »Zvezo 
vitalnih vasi« in se kot taka tudi intenzivno 
promovirala. 

Naša izbrana pilotna območja so:
•	 Velika planina
•	 Dole pri Litiji
•	 Jablaniška dolina.

Projektne aktivnosti:
•	 Informativne in usmerjevalne table na Veliki 

planini
•	 Aktivnosti za zaščito trniča, posebne vrste 

sira na Veliki planini
•	 Izdana brošura »Po pastirskih poteh v slo-

venskem in angleškem jeziku«
•	 Dnevi odprtih vrat na kmetijah v Jablaniški 

dolini
•	 Dan jagod in špargljev v Jablaniški dolini
•	 HACCP načrti za ponudnike v Jablaniški 

dolini
•	 Izdelana spletna stran www.dole.si in celo-

stna grafična podoba za Oglarsko deželo
•	 Informativne, označevalne in usmerjevalne 

table v Oglarski deželi
•	 Izobraževalne delavnice in ogledi dobrih 

praks za ponudnike

Projektna spletna stran: 
www.listentothevoiceofvillages.org   
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PROGRAM MEDITERAN (MED)

Namen programa Mediteran (MED) je krepitev 
čezmejnega sodelovanja s pomočjo lokalnih 
in regionalnih pobud, krepitev transnacional-
nega sodelovanja z akcijami, ki vodijo k integri-
ranemu teritorialnemu razvoju povezanemu s 
prednostnimi nalogami Skupnosti, ter krepitve 
medregionalnega sodelovanja in izmenjavi 
izkušenj na ustreznih teritorialnih ravneh. 

Cilj programa je pomagati doseči, da bo 
celotno območje sodelovanja sposobno 
tekmovati z mednarodnimi tekmeci, da 
bi tako zagotovili rast in zaposlenost 
za naslednje generacije, da bi podprli 
ozemeljsko kohezijo in aktivno prispe-
vali k varstvu okolja v duhu trajnostnega 
razvoja. 

Leta 2006 je v regijah, ki sodelujejo v programu 
Mediteran (MED), živelo 110 milijonov prebi-
valcev, kar predstavlja 22 % prebivalstva EU. 
Območje zajema približno 800.000 km2, kar 
je skoraj petina površine EU. Za območje pro-
grama Mediteran (MED) sta značilna zelo ra-
znolika pokrajina in občutljivo naravno okolje. 
Zaradi naravnih dejavnikov se območje sooča 
s problemi dostopnosti in komunikacije med 
državami, regijami in okoliškimi območji, še 
zlasti s Severno Evropo. Medsebojno sodelova-
nje je velikega pomena za usklajevanje politik 
na področju varstva okolja, naravnih nesreč, 
gospodarskega razvoja in drugih. Poleg tega 
območje že stoletja predstavlja pomembno 
prometno os.

Prednostne naloge v okviru programa 
Mediteran (MED):
Prioriteta 1: Krepitev inovacijskih zmožnosti

Prioriteta 2: Varstvo okolja in spodbujanje 
trajnostnega prostorskega razvoja 
Prioriteta 3: Izboljšanje mobilnosti in teritori-
alne dostopnosti
Prioriteta 4: Spodbujanje policentričnega in 
integriranega razvoja območja MED

Države, ki so upravičene do sodelovanja 
v programu, so:
•	 Ciper
•	 Črna gora
•	 Grčija
•	 Hrvaška
•	 Malta
•	 Slovenija
•	 Francija (del)
•	 Italija (del)
•	 Portugalska (del)
•	 Španija (del)
•	 Združeno kraljestvo (Gibraltar)

V  p r o g r a m s k e m  o b d o b j u  2 0 0 7 -
2013 je bilo za projekte namenjenih 
257.000.000,00 €, maksimalni delež sofi-
nanciranja projektov pa znaša 85 %.

Več o programu Mediteran (Med): 
www.programmemed.eu 

Nacionalna kontaktna točka v Sloveniji 
(Ministrstvo za okolje in prostor): 
www.cilj3.mop.gov.si 

Projekt »CYCLO«

Splošni cilj projekta je spodbujanje trajnostne 
mobilnosti v malih in srednje velikih urbanih 
okoljih z vključitvijo kolesarske politike v prostor-
sko načrtovanje. Projekt se izvaja na območju 
občine Kamnik. Projekt se je začel izvajati v juniju 
2010, zaključil pa se bo decembra 2012. V letu 
2010 so se pričele izvajati projektne aktivnosti, ki 
predvidevajo analizo obstoječih zmogljivosti na 
področju prometne infrastrukture in aktivnosti 
priprave na celostni načrt razvoja kolesarske in-
frastrukture (politike) in kolesarjenja v urbanem 
okolju (city cycling master plan). Prav tako bo 
Center za razvoj Litija v okviru projekta izvajal pi-
lotne aktivnosti, ki izhajajo iz celovite kolesarske 

strategije. Ta bo predvidevala popularizacijo ko-
lesa kot prevoznega sredstva v vsakodnevni rabi 
in kot obliko mobilnosti na področju turizma.

Projektni cilji so: 
•	 načrtovanje in izvedba kolesarjem prijaznih 

sistemov v malih in srednje velikih mestih, 
•	 implementacije lokalnih strategij za spod-

bujanje kolesarjenja v smislu intermodalno-
sti in turističnih priložnosti, 

•	 povečevanje osveščenosti in znanja o 
javnih in zasebnih deležnikih o kolesarskih 
politikah, 

•	 povečanje varnosti v cestnem prometu, 
•	 širjenje EU smernic za kolesarjenje na lo-

kalni ravni.

Pričakovani učinki projekta: 
•	 povečan odstotek voženj s kolesom, 
•	 povečana privlačnost pilotnih območij za 

kolesarjenje, 
•	 povečanje števila razprav o prostorskem 

načrtovanju prometa, 
•	 izboljšano sodelovanje med javnimi in za-

sebnimi interesnimi skupinami, 
•	 izboljšan dialog med javno upravo in dr-

žavljani, 
•	 znižati število nesreč kolesarjev.

Projektna spletna stran: 
www.cyclingcities.eu 
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PROGRAM VSEŽIVLJENSKO UČENJE (LIFE-
-LONG LEARNING)

Program Vseživljenjsko učenje je osrednji 
program EU na področju izobraževanja in 
usposabljanja. Osnovni namen programa je 
prispevati k razvoju družbe z vrhunskim zna-
njem, trajnostnim gospodarskim razvojem, 
več in bolj kakovostnimi delovnimi mesti in 
večjo socialno kohezijo ter varstvo okolja za 
prihodnje generacije. Program podpira izme-
njavo, sodelovanje in mobilnost med sistemi 
izobraževanja in usposabljanja v Evropi. 

Program je razdeljen na štiri podprograme 
(Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci in 
Gruntvig) ter je namenjen številnim ciljnim 
skupinam na področju vzgoje in izobraže-
vanja. 

Podprogram COMENIUS je namenjen dvigu 
kakovosti šolskega izobraževanja v Evropi ter 
mladim omogoča spoznavanje in razumeva-
nje evropske kulturne ter jezikovne raznoliko-
sti. Mladi skozi program pridobivajo osnovne 
spretnosti in kompetence.

Cilj programa je izboljšanje kakovosti in 
povečanje obsega mobilnosti učencev in 
izobraževalnega osebja, izboljšanje kakovosti 
in povečanje obsega partnerstev med šo-
lami, spodbujanje učenja živih tujih jezikov, 
podpiranje razvijanja inovativnih IKT vsebin, 
povečanje kakovosti in evropske razsežnosti 
usposabljanja učiteljev ter izboljšanje pedago-
ških pristopov in šolske uprave. 

Podprogram Comenius ima naslednje 
akcije:
•	 Nadaljna izobraževanja in usposabljanja
•	 Comenius asistenti
•	 Šole gostiteljice
•	 Dvostranska šolska partnerstva
•	 Večstranska šolska partnerstva
•	 Regio partnerstva
•	 Pripravljalni obiski
•	 E-twinning
•	 Individualna mobilnost študentov

Podprogram ERASMUS nudi udeležencem 
terciarnega izobraževanja različne priložnosti 
na področju izobraževanja, poučevanja, uspo-
sabljanja, razvoja in sodelovanja v mednaro-
dnem okolju. 

Cilj podprograma je spodbujati mednaro-
dno mobilnost posameznikov in hkrati dvig 
kakovosti terciarnega izobraževanja. 

Podprogram Erasmus ima naslednje akcije:
•	 Individualna mobilnost
•	 Intenzivni programi
•	 Intenzivni jezikovni tečaji
•	 Pripravljalni obiski

Podprogram LEONARDO DA VINCI podpi-
ra povezovanje socialnih partnerjev in razvoj 
konkurenčnosti z vlaganjem v znanje delovne 
sile in izvedbo evropskih politik. Vse aktivnosti 
so mednarodne narave.

Cilj podprograma je pridobiti in uporabiti 
znanje, spretnosti in kvalifikacije za opravljanje 
poklica, povečati število in kakovost mednaro-
dnih usposabljanj in povečati zaposljivost po-
sameznikov in njihovo vključenost na evropski 
trg dela.

Podprogram Leonardo da Vinci ima na-
slednje akcije:
•	 Projekti mobilnosti
•	 Projekti partnerstev
•	 Projekti prenosa inovacij
•	 Pripravljalni obiski

Podprogram GRUNTVIG pokriva izobraže-
valne potrebe osebja v vseh oblikah izobraže-
vanja odraslih ter organizacij, ki izvajajo, omo-
gočajo ali sistemsko urejajo to izobraževanje. 

Cilj podprograma je podpirati izobraževa-
nje starajočega se prebivalstva ter ljudi, ki jim 
manjka osnovna izobrazba, ki so prikrajšani 
zaradi neugodnih družbeno-gospodarskih 
razlogov, imajo posebne učne potrebe in 
se težje vključujejo, oziroma ne sodelujejo v 
procesu učenja.

Podprogram Gruntvig ima naslednje 
akcije:
•	 Nadaljna izobraževanja in usposabljanja
•	 Obiski in izmenjave
•	 Gruntvig asistenti
•	 Projekti prostovoljnega dela starejših
•	 Učna partnerstva
•	 Gruntvig delavnice
•	 Pripravljalni obiski

Več o programu Vseživljensko učenje: 
http://eacea.ec.europa.eu 

Nacionalna kontaktna točka v Sloveniji 
(Cmepius): www.cmepius.si 

Projekt »AKTOS«

Projekt Aktos je bil odobren v podprogramu Le-
onardo da Vinci in se ukvarja s prenosom dobrih 
praks za poklicno usposabljanje na podeželju. 
Projekt se bo izvajal 18 mesecev (od oktobra 
2010 do marca 2012). Vodilni partner je Centra 
para el Desarrollo del Valle del Ese-Entrecabos 
iz Španije, partnerstvo pa je sestavljeno iz 6 
partnerjev, iz 5 različnih evropskih držav (Slove-
nija, Španija, Latvija, Bolgarija in Švedska). Namen 
projekta je spodbujanje tradicionalnih poklicev 
na podeželju, promoviranje novih delovnih mest 
in spodbujanje pri prvih korakih iskanja novih 
zaposlitev, prenos dobrih inovativnih praks za 
prenos znanja, povezovanje institucij. 

Pričakovani rezultati: 

•	 Izvedene delavnice z mladimi (4 delavnice)
•	 Pogodbena povezava z izobraževalnimi 

ustanovami (5 dogovorov o sodelovanju)
•	 Priročnik s primeri dobrih praks (o pokli-

cih, ki prispevajo k razvoju podeželja in 
spodbujajo zaposljivost ljudi na podeželju), 
namen je predstaviti primere dobrih praks, 
ki v drugih državah delujejo

•	 Vzpostavljena spletna stran
•	 4 mednarodna srečanja partnerjev (Španija, 

Slovenija – april 2011, Bolgarija, Švedska)
•	 Spodbujanje novih delovnih mest

Projektna spletna stran: 
http://sl.aktos.org/ 
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Srce Slovenije označuje območje osrednjega dela Slovenije, ki nudi mnogo zanimivih doživetij.
Srce Slovenije dviguje ustvarjalni potencial prostora in kakovost bivanja. 

KAMNIK DOMŽALE MENGEŠ LUKOVICA DOL PRI 
LJUBLJANI

LITIJA ŠENTRUPERT ŠMARTNO PRI 
LITIJI

IVANČNA GORICA

KUMANOVO KRATOVO KRIVA PALANKA LIPKOVO STARO 
NAGORIČANE

RANKOVCE

СевероиСток - неоткриена македонија!
Verilindje - maqedonia e pazbuluar!
СевероиСток - неоткривена македонија!
northeast - undiscoVered macedonia!


