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[Slovenš čina] 
 
Interreg IV Italija – Avstrija 
 
Interreg IV Italija – Avstrija je del podpornih programov v okviru Evropskega teritorialnega 
sodelovanja za obdobje 2007-2013. Program podpira: izravnan in trajen razvoj ter usklajeno 
integracijo na obmejnem območju Italija-Avstrija.  
 
Interreg IV Italija-Avstrija podpira italijansko-avstrijske kooperacijske projekte, ki temeljijo na 
izboljšanju gospodarskega sodelovanja, konkurenčnosti, varstvu okolja ter prispevajo k 
trajnostnemu regionalnemu razvoju.     

 
Prioriteta 1 
 
gospodarsko sodelovanje, konkuren čnost  in diverzifikacija 
 
Ta prioriteta podpira projekte s sledečimi vsebinami: 
 

- podpora malim in srednjim podjetjem 
- turistični ukrepi v okviru marketinga in sodelovanja 
- raziskovanje, inovacije in informacijska družba 
- človeški viri in trg delovne sile 

 
Prioriteta 2 
 
prostor in trajnostni razvoj 
 
Ta prioriteta podpira projekte s sledečimi vsebinami: 
 

� zaščitena območja, naravna in kulturna krajina, okoljevarstvo in biodiverziteta 
� preventivni ukrepi glede naravnih in tehnoloških nevarnosti 
� obnovljivi viri energije, resurza voda in ravnanje z odpadki 
� organizacije čezmejnega sodelovanja, partnerstva, mreže, občinski razvoj in prostorsko 

načrtovanje 
� dostop do raznih načinov in oblik transporta in komunikacij ter drugih storitev 
� kultura, zdravstvo in socialne zadeve 

 
Financiranje 
 
Program Interreg IV Italija-Avstrija se financira s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(ESRR) ter nacionalnimi sredstvi v skupni višini 80 mio. €. 
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Kdo lahko zaprosi za podporo? 
 

� nacionalne, regionalne in lokalne javne ustanove 
� javni in privatni konzorciji 
� razvojne agencije, znanstveni in tehnološki parki, distrikti, bic, regionalne finančne 

agenture,zbornice 
� univerze in raziskovalni inštituti, šolske in izobraževalne ustanove 
� nevladne organizacije, neprofitna društva in ustanove 
� uprave naravovarstvenih območij 
� ustanove 
� sejmske organizacije 
� ponudniki turistične infrastrukture 
� organizacije na področju čezmejnega sodelovanja in javnih storitev  
� drugi upravičenci, ki so v skladu z namenom prioritete   
 

Kako se projekti vlagajo? 
 
Razpis, ki določa rok ter način vlaganja projektov, so objavi na spletni strani: www.interreg.net. 
Spletno prijavnico je treba poslati v nemškem in italijanskem jeziku na sledeči naslov: 
 
 
Autonome Provinz Bozen-Südtirol 
Amt für Europäische Integration 
GTS - Interreg IV Italien-Österreich 
Gerbergasse 69 
I-39100 Bozen  
 
 
Upravi čeno obmo čje 
 
K upravičenemu območju programa Interreg IV Italien - Österreich spadajo: 
 
Autonome Provinz Bozen-Südtirol | Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige / Južna Tirolska 
Regione Veneto / Benečija: province Belluno, Treviso in Vicenza 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Furlanija-Julijska krajina: province Udine / Videm, 
Gorizia / Gorica in Pordenone 
Land Kärnten / Koroška: Klagenfurt-Villach / Celovec-Beljak, Oberkärnten / Zgornja Koroška, 
Unterkärnten / Spodnja Koroška 
Land Salzburg / Salzburška: Pinzgau-Pongau, Lungau, Salzburg und Umgebung 
Land Tirol / Tirolska: Tiroler Oberland, Innsbruck, Tiroler Unterland, Osttirol, Außerfern 
 
Informacije 
 
Za informacije so vam na razpolago Organ upravljanja, Skupni tehnični sekretariat ter regionalna 
telesa v šestih vključenih regijah.  
 
[Link: /www.interreg.net/it/contatti/contatti.asp] 
 
 

 
 
 


