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Dosežki 3.1 
• Dejavnost 3.1: GRADNJA BAZE ZNANJA, 

POMEMBNE ZA 4 STEBRE STRATEGIJE

DOKONČANA V LETU 2020
Izbor informacij, pomembnih za 4 tematske
stebre, mreženje in izmenjavo informacij:
Študije, povezane s tematskimi stebri DOKONČANO

Seznam obstoječih virov (poročila, projekti, institucije, podatki EUROSTAT) 
DOKONČANO

Indikatorji so številni bili integrirani v tabelo za spletno orodje za spremljanje
ESPON (26 indikatorjev). Drugi kazalniki so bili razviti s sodelovanjem med
Stebri TSG 3.



Dosežki 3.3

Dejavnost 3.3: KREPITEV ZMOGLJIVOSTI ZA JAVNE 
ORGANE/UPRAVE

ZDAJ DOKONČANO

Namen te aktivnosti je krepitev zmogljivosti ključnih akterjev v 
smislu razumevanja trendov in izzivov na specifičnih področjih
stebra ter prepoznavanje potencialov in korakov za izboljšano
koordinacijo politik in ukrepov.



Dosežki 3.2

• Dejavnost 3.2: VZPOSTAVITEV EUSAIR OKVIRA ZA 
SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE

SWOT analiza, pomembna za 4 tematske stebre, mreženje in 
izmenjavo informacij DOKONČANO

Letna poročila o spremljanju

IZDELANA VSAKOLETNO, ZA LETO 2022 ŠE BO



Vprašalnik
• Ena izmed aktivnosti pod 3.2 je bila tudi

izvedba vprašalnika v letu 2021 (pred
programiranjem v Interreg programih)

• Izveden je bil vprašalnik o poznavanju in 
vpetosti Vodilnih projektov (Flaghsip) EUSAIR v 
Interreg Programih in nacionalne/regionalne 
Operativne programe 

• Rezultati kažejo, da je bilo poznavanje EUSAIR 
omejeno in tako tudi Flagship projektov



Vprašalnik - sodelujoči



Vprašalnik – poznavanje EUSAIR 



Vprašalnik – izbor tem Flagship projektov za
programiranje v novem programskem obdobju



Vprašalnik – izbor tem Flagship projektov za programiranje v 
novem programskem obdobju
Zanimive teme
a) Prostorsko planiranje za obmorska območja in morje
ter upravljanje z morskimi varovanimi območji
b) Varstvo okolja in ekosistemov
c) Načrt za ukrepe v primeru razlitja nafte na obm. JJ regije



• Rezultati kažejo, da je bilo poznavanje EUSAIR 
omejeno (64%) in tako tudi Flagship projektov 
(niso bili upoštevani pri programiranju v 64% 
primerov)

• Sčasoma prihaja do premikov naprej, v načrtu
je ponovna izvedba vprašalnika

• Bolj tesna povezava med Organi upravljanja bo
gotovo pripomogla k boljši harmonizaciji


