
Datum zadnje posodobitve: 8. avgust 2017. 
 
 

 

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: 8. avgust 2017. 
 
 

 

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.  
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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 nacřtovane in vodene 

ustanove, ki na izbranem zemljišcǔ prikazujejo nacǐn poselitve, graditve stavb, življenja in 

gospodarjenja v dolocěni 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.  
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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. 


