
Datum zadnje posodobitve:  

26 maja 2020. 

 
 

Povzetki projektov odobrenih v okviru 2. roka Javnega razpisa programa 

sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020 

 
Navedeni projekt je bil potrjen na 4. zasedanju Odbora za spremljanje Interreg V-A SlovenijaMadžarska 

(16. januar 2017). Z njim je bila podpisana pogodba o sofinanciranju iz sredstev ESRR. Povzetek 

projekta je bil pripravljen s strani prijaviteljev v okviru oddane projektne vloge. 

 

Prednostna os 2 – REGIJA SODELOVANJA (Izboljšanje institucionalne 

zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter učinkovite javne uprave s 

spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med 

prebivalci in institucijami): 

 

AKRONIM PROJEKTA: Right Profession II (349 829,11 EUR ESRR) 

 

Vodilni Partner: Pomurska gospodarska zbornica 

 

Projektni partnerji: Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, 

Razvojni center Murska Sobota, Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota, Pannon 

Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft., Center Idej, Zavod za promocijo in 

pospeševanje novih idej in vizij razvoja Ljutomer, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje 

 

Povzetek projekta: : Čezmejno območje se sooča s številnimi skupnimi izzivi in naš projekt bo reševal 

čezmejni izziv izboljšanja sodelovanja med ustanovami, ki bo omogočilo boljšo obravnavo izzivov na 

trgu dela v smislu boljšega usklajevanja med ponudbo poklicev in povpraševanja na trgu dela. Splošni 

cilj projekta je prispevati k zmanjšanju kadrovskega nesorazmerja in k večji zadostitvi kadrovskih potreb 

na čezmejnem območju s povečanjem medsebojnega sodelovanja izobraževalnih ustanov na 

čezmejnem območju. Na obeh straneh meje imamo različno situacijo glede zavedanja o potrebah 

razreševanja kadrovskih nesorazmerij. Tako imamo tudi različne pristope pri urejanju te problematike 

- na madžarski rešujejo to problematiko sistematično z zakonskimi podlagami, na slovenski strani pa 

se posamezne institucije v regijah trudimo, da bi oblažili to problematiko. Zaradi dejstva, da sta obe 

državi glede reševanja te problematike na dveh različnih stopnjah, so vzpostavljeni vsi pogoji za prenos 

čezmejnih izkušenj in znanja. S projektom želimo vplivati na relevantne deležnike in organe na 

lokalnem nivoju, ki lahko doprinesejo k reševanju težave, na drugi strani pa želimo povečati sposobnost 

čezmejnega sodelovanja in učenja strokovnega kadra na izobraževalnih ustanovah. Predvidene so 

aktivnosti za aktivno sodelovanje deležnikov: izmenjave izkušenj, ogledi dobrih praks, strokovne 

konference in okrogle mize, ki bodo vzpostavile dobre temelje za čezmejni dialog in dodano vrednost 

k reševanju skupnih izzivov. Splošni cilj programa pravi, da naj območje postane privlačno območje za 

življenje, delo, naložbe, za podjetništvo z boljšim izkoriščanjem obstoječih naravnih in kulturnih 

vrednot v turizmu. Projekt prispeva boljši uravnavi kadrovskih potreb v čezmejni regiji in s tem k 

povečanju možnosti za investicije, ki so pogoj za nastanek novih delovnih mest, za življenje in delo v 

skupni regiji.  



Datum zadnje posodobitve:  

26 maja 2020. 

 
 

Povzetki projektov odobrenih v okviru 3. roka Javnega razpisa programa 

sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020 

 
Navedeni projekti so bili potrjeni na 5. zasedanju Odboru za spremljanje Interreg V-A Slovenija 
Madžarska (5-6. julij 2017). S temi projekti še niso bile podpisane pogodbe o sofinanciranju iz sredstev 
ESRR. Povzetki projektov so bili pripravljeni s strani prijaviteljev v okviru oddanih projektnih vlog. 
 

Prednostna os 2 – REGIJA SODELOVANJA (Izboljšanje institucionalne 

zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter učinkovite javne uprave s 

spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med 

prebivalci in institucijami): 

 

AKRONIM PROJEKTA: e-documenta Pannonica (349.745,84 EUR ESRR) 

 

Vodilni Partner: Pomurski muzej Murska Sobota 

 

Projektni partnerji: Pokrajinski arhiv Maribor, Zavod za turizem in kulturo Beltinci, Savaria Megyei 

Hatókörű Városi Múzeum, Magyar Nemzeti Levéltár  

 

Povzetek projekta: Projekt e-documenta Pannonica rešuje vprašanje pomanjkanja ali strokovno 

neustrezne interpretacije in rabe podatkov o kulturni dediščini krajev na območju partnerstva in jih 

preko izdelkov projekta prenaša v splošno javno rabo. V projektu bomo vzpostavili trajno strateško 

partnerstvo petih kulturnih ustanov, ki bodo oblikovale interdisciplinarno bazo verodostojnih 

arheoloških, etnoloških, kulturno-zgodovinskih in biografskih podatkov o kulturni dediščini 120 krajev 

na čezmejnem območju. Splošni cilj je povečanje količine strokovnih podatkov o kulturni dediščini, 

njihove javne dostopnosti in posredno turističnega obiska. Na skupni metodologiji oblikovana baza 

podatkov o kulturni dediščini krajev bo omogočala promocijo manjših krajev, izboljšanje kakovosti 

njihove turistične ponudbe in oblikovanje novih turističnih vsebin. Izdelek projekta je spletni portal v 

treh jezikih z interaktivno karto krajev, ki bo izhajal iz strokovne baze podatkov in jih poljudno prenašal 

v javno rabo. Korist od portala, ki bo dostopen tudi preko mobilne aplikacije, bodo imeli vsi 

organizatorji turistične ponudbe, lokalne skupnosti, šolarji, učitelji, turistični vodiči itd. Temeljna 

izdelka projekta sta skupna, trajna, javno dostopna baza podatkov, in  skupna informacijska pisarna. 

Ključno je partnerstvo muzejev in arhivov, ki so specializirani za varovanje in interpretiranje 

kompleksne dediščine ter turistične organizacije, ki bo pripravila primer implementiranja podatkov v 

turistično ponudbo. Bistveno je, da je projekt čezmejno načrtovan, da združuje institucije ter nove in 

revidirane podatke čezmejnega območja v podporo povečanja njegove turistične ponudbe. Inovativno 

je, da se bo v arhivih in muzejih oblikovala skupna, celovita baza kulturno-zgodovinskih podatkov 

krajev, ki bo omogočala trajno rabo le-teh v različne namene.  



Datum zadnje posodobitve:  

26 maja 2020. 

 
 

AKRONIM PROJEKTA: Back in the day (218.407,50 EUR ESRR) 

 

Vodilni Partner: Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan  

 

Projektni partner: Göcseji Múzeum 

 

Povzetek projekta: Muzeji na prostem so opredeljeni kot strokovno-znanstveno načrtovane in vodene 

ustanove, ki na izbranem zemljišču prikazujejo način poselitve, graditve stavb, življenja in 

gospodarjenja v določeni kulturi. Projekt s svojim inovativnimi rešitvami, ki temeljijo na sodelovanju v 

okviru delovnih procesov, odgovarja na skupni izziv programskega območja na področju strategij 

delovanja, ustanavljanja in promocije muzejev na prostem. Projekt tudi išče odgovore na nezadostno 

povezanost obstoječih muzejev na prostem, s kulturnim turizmom in sorodnimi dejavnostmi, z 

namenom, da se stanje pri že obstoječih izboljša in pri novih že od same ustanovitve opredeli ter 

sprejme ustrezne ukrepe. Pomanjkljivo stanje se bo v projektu reševalo z dolgoročnim pristopom in 

interdisciplinarnim sodelovanjem, ki bo zajemalo vključitev različnih deležnikov povabljenih k 

sodelovanju, pri čemer bodo le-ti še dodatno prispevali k vzajemni krepitvi zmogljivosti. Glavni skupni 

cilj projekta je skozi institucionalno sodelovanje partnerskih in ostalih zainteresiranih organizacij na 

interesnem področju muzejev na prostem in kulturnega turizma prispevati k doseganju višje ravni 

sodelovanja med partnerjema in doseganje višje ravni sodelovanja med ostalimi zainteresiranimi 

organizacijami preko modularno oblikovanega dolgoročnega strateškega partnerstva.  

Partnerja imata na projektnih delovnih področjih različno razvite sposobnosti in izkušnje, madžarski 

partner je uveljavljen upravitelj prvovrstnega muzeja na prostem, slovenski partner pa je v fazi 

ustanavljanja le-tega, zato se bosta v projektu vzajemno dopolnjevala ter s svojimi obstoječimi in 

novimi mrežami pripomogla k povečanju potencialov za uresničevanje doseženih rezultatov. V 

projektu bodo izvedene izmenjave zaposlenih, delovna srečanja osebja in drugih deležnikov, 

izobraževalno-promocijske ekskurzije, doživljajsko-izkustvene delavnice ter izdan e-zbornik. 



Datum zadnje posodobitve:  

26 maja 2020. 

 
 

AKRONIM PROJEKTA: E-CONOMY (169.954,49 EUR ESRR) 

 

Vodilni Partner: Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  

 

Projektni partnerji: Pomurska gospodarska zbornica, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, 

Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. 

 

Povzetek projekta: Raven sodelovanja med zbornicami, ter institucijami in organizacijami, ki delujejo 

na področju regionalnega gospodarskega in teritorialnega razvoja v slovensko-madžarskem obmejnem 

območju ni zadovoljiva. Posledica tega je minimalno sodelovanje na področju komercialnih dejavnosti 

ter na področju industrijskih in kmetijskih dejavnosti delujočih  gospodarskih udeležencev. V 

gospodarstvu obeh držav bi bilo potrebno izkoristiti priložnosti za širitev obstoječih odnosov, zlasti med 

MSP. Glede naših izkušenj si priložnosti za sodelovanje obe državi iščeta v drugih smereh. Vendar je 

veliko podobnosti v gospodarstvu obeh držav, udeleženci se običajno soočajo z enakimi ovirami, 

težavami. Odprava le-teh je naloga institucij in ga je možno doseči le z višjo stopnjo institucionalnega 

sodelovanja na obmejnem območju. 

Naš cilj je povezati izkušnje, znanja in obstoječe dobre prakse teh organizacij ter jih integrirati v usklajen 

sistem, ki je podprt s strokovno mentorskim programom. Tako povečamo gospodarsko sodelovanje in 

izkoriščanje prednosti sosedskih odnosov. Realizacija bo prinesla prebojne rezultate, ki bodo našo 

regijo kmalu spremenile v evropsko središče gospodarskega preporoda. 

V okviru projekta bomo obnovili, razširili obstoječi sistem institucionalnega odnosa, ki trenutno deluje 

v obmejni regiji na področju regionalnega gospodarskega razvoja, ocenili njegove zmogljivosti ter 

skušali bomo opredeliti potrebe gospodarskih udeležencev v regiji. Ker so oni gradniki gospodarskega 

razvoja, za izpolnitev teh funkcij potrebujejo informacije ter podporo iz ozadja, ki ga v obmejni regiji z 

vzpostavitvijo skupne inovativne, madžarsko-slovenske regionalno informacijske in teritorialno 

razvojne platforme nudimo, ter za katero zagotovimo tudi potrebno usposabljanje. Trajnost 

sodelovanja bomo zagotovili z vzpostavitvijo mreže info točk in centrov znanja. 

  



Datum zadnje posodobitve:  

26 maja 2020. 

 
 

Povzetki projektov odobrenih v okviru 4. roka Javnega razpisa programa 

sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020 

 
Navedeni projekti so bili potrjeni na 6. zasedanju Odboru za spremljanje Interreg V-A Slovenija 
Madžarska (23. marca 2018). S temi projekti še niso bile podpisane pogodbe o sofinanciranju iz 
sredstev ESRR. Povzetki projektov so bili pripravljeni s strani prijaviteljev v okviru oddanih projektnih 
vlog. 
 

Prednostna os 2 – REGIJA SODELOVANJA (Izboljšanje institucionalne 

zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter učinkovite javne uprave s 

spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med 

prebivalci in institucijami): 

 

AKRONIM PROJEKTA: Folk Music Heritage (340 303,05 EUR ESRR)  

 

Vodilni Partner: Humán Esély Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft 

 

Projektni partnerji: Zavod za turizem in kulturo Beltinci, Lenti Város Önkormányzata, 

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 

 

Povzetek projekta: Skupni problem programskega območja je, da se je kulturna dediščina v obeh 

državah doslej obdelovala ločeno, na različne načine in kakovosti ter brez večjega poudarka na njunem 

prepletanju in sobivanju. Med kulturnimi vrednotami je najbolj prepoznana dediščina ljudske glasbe. 

V okviru projekta bomo skupaj obdelali unikatno gradivo ljudske glasbe programskega območja ter z 

digitalizacijo omogočili dostop do zvočnih in notnih zapisov oziroma njihovo raziskovanje in ponovno 

uporabo.  Splošni cilj projekta je raziskati in v čim širšem krogu razširiti znanje o stoletnih prepletanjih 

glasbenih praks tega območja ter tudi s tem prispevati k polni prehodnosti meja ter vzpostavitvi 

sodelovanj, ki bodo pozitivno vplivala na razvoj programskega območja. Outputi - digitalna obdelava 

3000[enot obstoječih zvočnih posnetkov in 4500 notnih zapisov - 10 skupnih terenskih raziskovanj 

ljudske glasbe na obeh straneh meje - priprava 1 skupnega protokola o raziskovanju ljudskoglasbene 

dediščine - Diseminacija skupne zbirke: 1 konferenca 2 predstavitvi 6 delavnice 1 dvojezična spletna 

stran 2500 kosov publikacije 2 filma - vzpostavitev 2 stičišč ljudske glasbe. Projektni rezultati pomenijo 

prednosti za projektne partnerje, za sodelujoče glasbene šole, raziskovalce ljudske glasbe, ljudske 

inštrumentaliste in pevce, poustvarjalce ljudske glasbe in vse, ki se zanimajo za ljudsko kulturo. Metoda 

sodelovanja, ki jo predvidevamo v projektu temelji na načelu skupnega raziskovanja in skupne 

uporabe. Ker prebivalci tega območja delujejo v čezmejnih skupnostih multietničnega prostora, se bo 

zbiranje ljudskega glasbenega zaklada izvajalo čezmejno oziroma celovito.  Inovacija v projektu je 

skupni protokol o raziskovanju ljudsko glasbe in digitalizaciji zvočnega gradiva ljudske glasbe v 

slovenskem in madžarskem jeziku, ki bo omogočal delovanje v obeh državah. Doprinos projekta je tudi 

ustrezna zaščita unikatnega arhivskega gradivahkrati pa njegova večja dostopnost.  



Datum zadnje posodobitve:  

26 maja 2020. 

 
 

 

AKRONIM PROJEKTA: GREEN LINE (348 500,00 EUR ESRR)  

 

Vodilni Partner: Lokalna energetska agencija za Pomurje 

 

Projektni partnerji: IMRO-DDKK Nonprofit Kft., E-zavod, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje 

in celovite razvojne rešitve, Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

 

Povzetek projekta: Projekt Green Line je usmerjen v prenos znanja in izkušenj in s tem vodi k povečanju 

sposobnosti vključenih organizacij (partnerjev) ter povečanju sposobnosti sodelovanja institucij 

(partnerja, občine, javne organizacije) na področju varstva okolja, energetske učinkovitosti in 

obnovljive energije z namenom doseganja višje ravni zrelosti v čezmejnih odnosih. V projektu je 

aktivirana ključna tema, kjer primanjkuje usposobljenosti in sodelovanja ter je potrebno okrepiti 

možnosti, pokazati nove poti in razviti dodatna orodja za učinkovito strateško planiranje v skladu z 

nacionalno zakonodajo in evropskimi direktivami. Ključni poudarek projekta je implementacija 

twinning procesa, kar pomeni izvedbo med-partnerskih čezmejnih srečanj, z namenom vzajemnega 

prenosa znanja in izkušenj organizacij za pripravo strateških dokumentov. Gre za koncept projekta kjer 

bomo osebje in sodelavce partnerja usposobili in zaposlene v javnih organizacijah vključili v koncept – 

»najprej interne kapacitete, nato podpora ostalim«. V projektu bomo zagotovili tudi podporna orodja, 

kot so priprava aplikacije za energetsko knjigovodstvo s potrebnimi  prevodi iz slovenščine v 

madžarščino in izdelavo 3D modela vodonosnikov v Mursko-Zalskem bazenu – kot vpogled v potencial 

geotermalne energije. Med vključenimi partnerji v projektu, bo po zaključku twining procesa, 

pripravljen in podpisan protokol sodelovanja, s konkretnimi koraki za dolgoročno sodelovanje v 

prihodnosti. Prav tako bomo omogočili predstavitve dobrih praks in sicer kot input za bazo ukrepov za 

planiranje akcijskih načrtov v prihodnosti, kjer bo poudarek na sprejetju zaveze za uporabo orodij, ki 

bodo razvita v projektu. 

  



Datum zadnje posodobitve:  

26 maja 2020. 

 
 

Povzetki projektov odobrenih v okviru 5. roka Javnega razpisa programa 

sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020 

 
Navedeni projekti so bili potrjeni na 6. zasedanju Odboru za spremljanje Interreg V-A Slovenija 
Madžarska (12 novembra 2018). S temi projekti še niso bile podpisane pogodbe o sofinanciranju iz 
sredstev ESRR. Povzetki projektov so bili pripravljeni s strani prijaviteljev v okviru oddanih projektnih 
vlog. 
 

Prednostna os 2 – REGIJA SODELOVANJA (Izboljšanje institucionalne 

zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter učinkovite javne uprave s 

spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med 

prebivalci in institucijami): 

 

AKRONIM PROJEKTA: DUAL TRANSFER (341.845,59 EUR ESRR) 

 

Vodilni Partner: Pomurska gospodarska zbornica 

 

Projektni partnerji: Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Območna obrtno-podjetniška zbornica 

Murska Sobota, Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Razvojni center Murska Sobota 

 

Povzetek projekta: Namen projekta je zagotoviti uvedbo vajeniškega sistema izobraževanja, kot 

nadgradnjo dualnega, ter zainteresirati mlade za tako obliko poklicnega izobraževanja. Pri tem lahko 

zbornice in druge institucije igramo pomembno usklajevalno vlogo. Saj imata obe sosednji državi 

podobne šolske sisteme, obenem pa sta razvili različne metode dela z mladimi in podjetji. Zbornice 

imamo tako različne naloge in pooblastila. Madžarske imajo več pristojnosti v sistemu izobraževanja in 

odgovorno nalogo pri razvoju kadrov. Vseeno pa sedanji sistem pogosto ne zadovoljuje potrebe trga 

dela tako na eni kot drugi strani meje. Obema sistemoma, tako dualnemu kot vajeniškemu, bi želeli 

ustvariti pogoje in ju približati podjetjem in mladim. Z izmenjavo dobrih praks in izkušenj med 

projektnimi partnerji pa izboljšati trajnostno sodelovanje in gospodarski razvoj v obmejnih regijah. 

Izvajanje bi začeli z analizo potreb, nadaljevali z naborom podjetij, ki bi sprejeti učence, organizirali 7 

delavnic, 4 okrogle mize, en skupni tečaj, tri študijske poti in več predstavitev podjetij v šolah in 

organizirali oglede dobrih praks za učitelje, podjetja, odločevalce in širšo javnost z namenom, da se 

seznanijo z pogledi, pripombami in predlogi o preoblikovanju slovenskega poklicnega izobraževanja, 

ob predstavitvi zelo funkcionalnega madžarskega sistema. Izkušeni strokovnjaki za poklicno 

izobraževanje iz obeh držav bodo predstavili model sodelovanja med zbornicami in drugimi 

institucijami na področju vajeniškega ter dualnega poklicnega izobraževanja. Rezultat projekta je 

dvojezična študija o možnosti uvedbe rednega vajeniškega in dopolnitev sedanjega dualnega 

izobraževalnega sistema v Sloveniji, po vzoru dobre prakse sosednje države.   



Datum zadnje posodobitve:  

26 maja 2020. 

 
 

 

AKRONIM PROJEKTA: SENS NETWORK (185.716,50 EUR ESRR) 

 

Vodilni Partner: Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje 

 

Projektni partnerji: Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület 

 

Povzetek projekta: Rezultat razvoja funkcionira kot orodje za ravnanje s skupnimi, od države 

neodvisnimi problemi na projektnem območju: nizki gopodarski kazatelji in zaposlenost, neizkoriščeni 

potencial, nezadostna poraba virov, pomanjkanje čezmejnega sodelovanja, pomanjkanje intenzivnih 

kontaktov med državami na mikro ravni, pomanjkanje specifične pomoči pri samoorganiziranju 

gospodarskih skupnosti. 

- Neposredni cilj: pripraviti kompleksni razvojni paket, ki temelji na lokalnih potrebah in pomaga 

samoorganizirana socialna podjetništva v obmejnem območju od analize do izvedbe. 

- Posredni cilj: s pomočjo ciljnih gospodarskih skupnosti pospešiti regionalno sodelovanje projektnega 

območja, s tem pa tudi gospodarske kazalnike. Izdelava metodologije, ki se lahko po lokalni adaptaciji   

potreb kjerkoli uporabi.  

- Prvotni output projekta je skupna mreža pomoči, ki dolgoročno vpliva na gospodarski razvoj 

projektega območja, Primarne ciljne skupine so socialna podjetništva, ki dobijo iz projekta razvojno 

pomoč in tisti gospodarski udeleženci, ki brez pomoči dosedaj niso uspeli ustanoviti socialno 

podjetništvo. Poleg tega organizacije, ki posredno sodelujejo v ustanavljanju socialnih podjetništev ter 

kot partnerji pomagajo njigovo delovanje (organizacije za razvoj podeželja in prostora, socialne 

organizacije, lokalne samouprave). 

- Metoda: skupno načrtovanje, anketa o potrebah, analiza in dokumentiranje. Usposabljanje 

svetovalcev, na podlagi analiz priprava „toolkit”-a. Medtem: kontinuirana harmonizacija potreb,  

„jobshadowing”, workshopi, izdelava spletne strani. 

- Inovacija: potrebe analizimo glede na celotno projektno območje, metodologijo načrtujemo z 

mednarodnim sodelovanjem. Posebno pozornost posvetimo prepoznavanju in ravnanju s praktičnimi 

problemi, ki so specifični za projektno območje.  

Socialno podjetištvo je kot pomembni steber v oblikovanju ekosocialnega tržnega gospodarstva samo 

po sebi inovacija. 

  



Datum zadnje posodobitve:  

26 maja 2020. 

 
 

Povzetki projektov odobrenih v okviru 6. roka Javnega razpisa programa 

sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020 

 
Navedeni projekti so bili potrjeni na 6. zasedanju Odboru za spremljanje Interreg V-A Slovenija 
Madžarska (17 oktobra 2019). S temi projekti še niso bile podpisane pogodbe o sofinanciranju iz 
sredstev ESRR. Povzetki projektov so bili pripravljeni s strani prijaviteljev v okviru oddanih projektnih 
vlog. 
 

Prednostna os 2 – REGIJA SODELOVANJA (Izboljšanje institucionalne 

zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter učinkovite javne uprave s 

spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med 

prebivalci in institucijami): 

 

AKRONIM PROJEKTA: MOTIVAGE (288.116,00 EUR ESRR)  

 

Vodilni Partner: MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 

 

Projektni partnerji: Városi Gondozási Központ Szentgotthárd, Rendelőintézet Szentgotthárd, Dom 

starejših Lendava Idősebb Polgárok Otthona Lendva, Dvojezična osnovna šola II Lendava / 2. Sz. Lendvai 

Kétnyelvű Általános Iskola 

 

Povzetek projekta: Ena izmed največjih nalog Evrope je učinkovito reševanje izzivov, ki jih prinaša staranje 

prebivalstva. Ne glede na večanje njihovega deleža je sposobnost uveljavljanja interesov starejših v 

primerjavi z drugimi starostnimi skupinami šibka, po upokojitvi so izključeni ne le iz procesov na trgu dela, 

temveč tudi iz družbenih, kar v povezavi s slabšanjem zdravstvenega stanja vodi do izolacije. Demenca kot 

skupek simptomov, ki vodijo k popolni izgubi sposobnosti samooskrbe, zadeva tudi na projektnem območju 

vedno več oseb, s tem pa postavlja tako družine, kot tudi socialno-oskrbovalne sisteme in celotno lokalno 

skupnost pred resne izzive. Periferna umestitev obmejnih območij še dodatno otežuje izoblikovanje rešitev, 

ki bi kompleksno reševale izzive, povezane s staranjem prebivalstva, medtem ko ostanejo postopki, 

povezani s staranjem, ostanejo za veliko večino družbe nepoznani. MOTIVAGE bo območje Lendave in 

Monoštra oblikovala v integrirano, starejšim prijazno regijo, kjer spodbujajo družbeno in gospodarsko 

udeleževanje ter podpirajo odgovoren in samostojen način življenja, povečujoč aktivno in dostojno 

življenjsko dobo starejših v dobrem zdravstvenem stanju, s tem pa tudi razbremenitev institucij, ter krepitev 

družbene kohezije. Projekt bo z izoblikovanjem strateških okvirov in s širokim sodelovanjem 

institucionalnih, storitvenih, gospodarskih, civilnih in lokalnih samoupravnih partnerjev uresničeval 

inovativne in na obeh straneh meje ciljajoče ukrepe: zdravstvena prevencija; nudenje pomoči na domu s 

signalizacijskim sistemom; prostovoljstvo na osnovi medgeneracijskega sodelovanja (kjer starejši niso le 

prejemniki pomoči); gospodarska reaktivacija. MOTIVAGE bo identificiral administrativne, pravne in 

finančne ovire kompleksnega razvoja starejšim prijazne obmejne regije s podporo podobnim obmejnim 

iniciativam ter spodbujal preoblikovanje čezmejnih strokovnih političnih okolij nudenja socialnih storitev. 



Datum zadnje posodobitve:  

26 maja 2020. 

 
 

 

AKRONIM PROJEKTA: GreenReg (164.126,92 EUR ESRR) 

 

Vodilni Partner: Razvojni center Murska Sobota 

 

Projektni partnerji: Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. 

 

Povzetek projekta: Projekt GreenReg naslavlja izzive programskega območja, na katerem obstaja jasno 

izražena in utemeljena potreba po sodelovanju na področju čezmejnega varstva okolja. Glavni cilj 

projekta je dvigniti raven kompetenc zaposlenih v razvojnih in podpornih inštitucijah v čezmejni regiji 

na področju razumevanja in implementacije konceptov ter vrednot trajnostnega razvoja. Ključni 

rezultat, ki ga projekt GreenReg zasleduje, je dvig trajnostnih kompetenc 30 zaposlenih v razvojnih in 

podpornih institucijah, nosilcev »zelenega virusa«, ki bodo svoje znanje širili naprej bodisi preko 

razvojnih aktivnosti in ukrepov bodisi preko podpore drugim organizacijam v čezmejni regiji (javni in 

zasebni zavodi, podjetja, društva). Ob tem bo pomembnejši rezultat projekta tudi digitalno orodje za 

prenos znanj, ki podpirajo trajnostne kompetence. Inovativno orodje »zeleni oblak« sestavlja spletna 

baza znanj, dobrih praks, idej, raziskav in povezav, uporabniku prijazna aplikacija pa omogoča 

enostavno iskanje po bazi in potisna sporočila z novostmi ter novicami. Namen orodja je na enem 

mestu zbrati gradiva za nosilce »zelenega virusa« in druge interesente za razvoj znanj, implementacijo 

trajnostnih praks in utrjevanje nazorov. Projekt GreenReg temelji na partnerskem pristopu in 

spodbujanju mreženja, ki je odprto tudi za nove partnerje in deležnike v čezmejni regiji. Čezmejno 

sodelovanje je ključnega pomena, saj lahko le tako prenašamo dobre prakse iz ene regije v drugo, s 

tem učinkovito razvijamo kompetence opredeljenih ciljnih skupin in gradimo skupni čezmejni prostor 

z enotnim razumevanjem konceptov trajnostne razvojne paradigme.  

  



Datum zadnje posodobitve:  

26 maja 2020. 

 
 

AKRONIM PROJEKTA: SI-HU PRO (289.000,00 EUR ESRR)  

 

Vodilni Partner: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 

 

Projektni partnerji: ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota 

 

Povzetek projekta: V tekočem programskem obdobju je več projektov, ne glede na to, ali so se že 

izvedli ali se trenutno izvajajo v programu sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Madžarska, s pomočjo 

instrumenta trajnostnega turizma, spodbujalo promocijo in ohranjanje naravne in kulturne dediščine 

na programskem območju. Ti projekti imajo ustrezen čezmejni značaj in dodano vrednost za svoja 

projektna področja, vendar je bilo njihovo izvajanje bolj ali manj nepovezano. Med njimi ni bilo zaznati 

večjega usklajevanja, da bi izkoristili sinergije in ni bilo medsebojnega sistematičnega sporočanja 

rezultatov ali ponudb drug od drugega. 

Z željo po usklajenih rezultatih projekta in usklajene komunikacije na različnih ravneh kot tudi skupnem 

načrtovanju nadaljnjega razvoja za prihodnost na področju trajnostnega turizma, se pričujoči projektni 

predlog osredotoča na vzpostavitev skupne čezmejne mreže za razvoj na področju trajnostnega 

turizma čezmejnega območja Slovenije in Madžarske, ki bo povezovala projekte s področja 

trajnostnega turizma, odobrene v programu čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-

Madžarska v obdobju 2014-2020. Na začetku projekta bomo raziskali vso razpoložljivo znanje, 

informacije, dosežke in rezultate vseh ciljnih projektov ter jih analizirali z aktivno udeležbo 

predstavnikov vseh ciljnih projektov. Po tej začetni fazi bodo projektni partnerji določili skupne rešitve 

za ohranjanje, komuniciranje in razvoj projektov v tekočem obdobju. Med drugim bomo oblikovali 

priporočilo glede politik na področju čezmejnega usklajenega razvoja turizma. 

Z bilateralno (čezmejno) mrežo za sodelovanje – z njeno delovno skupino in skupno interno platformo 

- projekt ustvarja obsežno bazo znanja in proces strateškega načrtovanja, ki temelji na sinergijah in 

skupni kapitalizaciji, kar koristi vsem relevantnim akterjem obmejne regije. 

  



Datum zadnje posodobitve:  

26 maja 2020. 

 
 

AKRONIM PROJEKTA: capCROSSplan (345.911,75 EUR ESRR)  

 

Vodilni Partner: Razvojna agencija Sinergija 

 

Projektni partnerji: ZAVOD PALEMID MARIBOR – Inštitut za trajnostni razvoj, Zala Megyei 

Önkormányzat, Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

Povzetek projekta: V tranzicijskem obdobju obeh držav se razlike med regijami povečujejo. Prostor 

tako na slovenski kot madžarski strani ima mrežo razvojih organizacij (ključne org. te mreže so partnerji 

projekta), ki bi se morali aktivirati ob priložnosti, ko je potrebno razvojno programiranje, to je pri 

pripravi lokalnih, različnih regijskih in strategij nacionalnega pomena, še posebej v obdobjih ko se le te 

pripravljajo od spodaj navzgor. Cilj projekta je vzpostavljena močna čezmejna mreža razvojnih 

organizacij, na čelu z okrepljenimi partnerji projekta, ki se odziva na izzive okolja; glede na potrebe 

okolja in priložnosti v njem, pripravlja primerne pobude in predloge za regionalni razvoj. S projektom 

bo povečana usposobljenost organizacij za strateško programiranje, kot rezultat usposabljanj, srečanj 

in sestankov bo okrepljena zmogljivost in krepitev institucionalnega sodelovanja vključenih partnerjev 

in naknadno vključenih organizacij na čezmejnem območju strateškega programiranja. Projekt bo skozi 

cikel trajanja postregel s protokolom vzpostavljene mreže razvojnih organizacij in dogovorom o spletni 

platformi; preko usposabljanj, srečanj in sestankov bo vključenih 80 organizacij (20 iz vsake partnerske 

regije) iz različnih področij in sektorjev, s podpisanim protokolom in dogovorom bo organizacije 

povezoval in kar je najpomembnejše, informiral o trenutnem dogajanju, da se bodo lahko ustrezno 

odzvale in podale primerne inpute. Programsko območje je bogato z različnimi viri, veliki del teh pa s 

programsko razvojnega vidika ni izkoriščen. Vzdrževanje in uspešni nadaljnji razvoj te čezmejne regije 

v cilju obdržanja aktivnega lokalnega prebivalstva, z vključitvijo podeželskih območij ter z realizacijo 

konkretnih akcij ima veliko možnosti za učinkovitejše in uspešnejše razvojno načrtovanje. Glede na to, 

da se obmejno območje sooča s skupnimi izzivi, je skupni interes oblikovanje trajnostne čezmejne 

mreže razvojnih organizacij, ki med sabo krepijo institucionalno sodelovanje. 

 


