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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

PREGLED NAJAVLJENIH JAVNIH RAZPISOV V LETU 2016
V letu 2016 je predvidena objava sledečih javnih razpisov:
V okviru transnacionalnega programa ADRION (www.adrioninterreg.eu ):
1. javni razpis je odprt od 1.2.2016 do 25.3.2016.
Prioritete:
o Inovativna in pametna regija;
o Trajnostna regija;
o Povezana regija.

V okviru transnacionalnega programa Alpski
space.eu/):
2. javni razpis bo odprt od 26.2.2016 do 8.4.2016.
Prioritete:
o Inovativni Alpski prostor;
o Nizko-ogljični Alpski prostor;
o Prijeten Alpski prostor;
o Dobro upravljanje Alpskega prostora.

prostor

(http://www.alpine-

V okviru Čezmejnega programa sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo (www.siat.eu):
Javni razpis je stalno odprt (prvi rok za odpiranje prijav je bil 12.2.2016; drugi rok
odpiranja prijav bo predvidoma v juliju 2016).
Prioritete:
o Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij;
o Varstvo okolja in spodbujanja učinkovite rabe virov;
o Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava.
V okviru Čezmejnega programa sodelovanja med Slovenijo in Italijo:
Javni razpis za standardne projekte bo odprt predvidoma konec marca/aprila 2016,
javni razpis za strateške projekte bo predvidoma septembra 2016.
Prioritete:
o Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja;
o Sodelovanje za nizkoogljične strategije;
o Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov;
o Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja.
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V okviru transnacionalnega programa Central EUROPE (www.interreg-central.eu):
2. javni razpis je predviden v aprilu 2016.
Prioritete:
o Sodelovanje pri inovacijah za boljšo konkurenčnost Srednje Evrope;
o Sodelovanje pri strategiji zmanjšanja emisij ogljika v Srednji Evropi;
o Sodelovanje pri naravnih in kulturnih virih za trajnostno rast Srednje Evrope;
o Sodelovanjem na področju prometa za boljšo povezanost Srednje Evrope.

V okviru transnacionalnega programa MED (http://interreg-med.eu/en/home/ ):
2. javni razpis še ni najavljen.
Prioritete:
o SMART MED – Spodbujanje inovacijskih sposobnosti za razvoj pametne in
trajnostne rasti v MED območju;
o Nizke emisije ogljika - Spodbujanje nizko-ogljičnih strategij nizkoogljičnih in
energetske učinkovitosti v posameznih območjih MED: v mestih, na otokih in
oddaljenih območjih;
o VIRI MED - Varovanje in spodbujanje naravnih in kulturnih virov;
o Platforma za upravljanje - Izboljšanje upravljanja v MED območjih.

V okviru transnacionalnega programa DANUBE (www.interreg-danube.eu/):
2. javni razpis je predviden jeseni 2016.
Prioritete:
o Inovativna in socialno odgovorna Podonavska regija;
o Okoljsko in kulturno odgovorna Podonavska regija;
o Bolje povezana in energetsko odgovorna Podonavska regija;
o Dobro upravljanje Podonavske regije.

V okviru programa Interreg Europe (http://www.interregeurope.eu/projects/applyfor-funding/ ):
2. javni razpis bo odprt od 5.4. do 13.5.2016. Program je namenjen le javnim
institucijam (občine, regije, ministrstva,...). Program je namenjen izboljšanju
instrumentov izvajanja regionalnih razvojnih politik.
Prioritete:
o Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij;
o Krepitev konkurenčnosti malih in srednjih podjetij;
o Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih;
o Varovanje okolja in spodbujanje učinkovitosti.
V okviru programa Evropa za državljane (https://eacea.ec.europa.eu/europe-forcitizens_en ):
Javni razpisi v okviru posameznih sklopov in ukrepov so odprti do 1.3.2016.
Program je namenjen javnim organom (občine, regije, ministrstva,...) in
nepridobitnim organizacijam.
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Sklopi:
o Evropski zgodovinski spomin 2016 (evropska kulturna raznolikost): rok za
prijavo
1.3.2016
(http://eacea.ec.europa.eu/europe-forcitizens/funding/european-remembrance-2016_en );
o Demokratično delovanje in državljanska udeležba (pobratenje mest http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-1_en ,
mreže
mest
http://eacea.ec.europa.eu/europe-forcitizens/funding/networks-towns-1_en , projekti civilne družbe); rok za prijavo
1.3.2016.

Črtomir Špacapan
Direktor
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