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Uvod

V skladu z določili Uredbe Komisije o informiranju in obveščanju javnosti (glej Prilogo 1) upravičenec , ki
za izvedbo operacije prejme sredstva Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
(v nadaljevanju: Program) sofinanciranega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju:
ESRR), mora:
1.......... zagotoviti, da so subjekti, ki sodelujejo pri projektu, obveščeni o sofinanciranju Evropske unije;
2.......... jasno navesti, da je bil projekt, ki se izvaja, izbran v okviru Programa;
3.......... spodbuditi ozaveščanje o tem, da projekt prispeva k ustvarjanju »dodane vrednosti« za
prebivalce programskega območja;
4.......... poudariti pomen EU in sofinanciranja.
Vodilni partnerji so odgovorni za zagotovitev ustreznega obveščanja o sofinanciranem projektu, ki ga
izvajajo.
Vsakršno promocijsko gradivo, ki se nanaša na tovrstni projekt, mora vsebovati logotip Programa, ki v
obeh različicah vsebuje navedbo, da je projekt sofinanciran s sredstvi ESRR.
Pričujoča navodila za uporabo celostne grafične podobe so namenjena informiranju partnerjev in drugih
upravičencev/uporabnikov o pravilni uporabi logotipa Programa v publikacijah ali tiskanem gradivu ter na
promocijskih predmetih. Bistvenega pomena je, da se celostno grafično podobo Programa uporablja
dosledno, zato je potrebno vedno izpolnjevati zahteve navedene v pričujočem priročniku.
Skladno s strategijo opisano v 5. poglavju Komunikacijskega načrta, ki ga je Evropska komisija odobrila
dne 30. junija 2008, izdelana celostna grafična podoba omogoča prepoznavnost Programa na celotnem
programskem območju.
Logotip in njegove različne verzije so last Programa in so zaščitene z avtorskimi pravicami. Za vsakršno
prikazovanje ali drugo uporabo kateregakoli logotipa ali emblema Programa morajo uporabniki pridobiti
dovoljenje Skupnega tehničnega sekretariata (glej 10. poglavje).
Po pridobitvi dovoljenja morata biti prikazovanje oz. uporaba natančno taka, kot zahteva Skupni tehnični
sekretariat v skladu s pričujočimi navodili. Nedovoljeno ali neustrezno prikazovanje oz. uporaba naziva,
logotipa ali emblema Programa predstavljata kršitev pravic o intelektualni lastnini Programa.
Vsa objavljena gradiva in dokumenti morajo vsebovati logotip Programa. Stroški aktivnosti informiranja in
obveščanja javnosti, ki ne izpolnjujejo zahtev EU in pričujočih navodil ter drugih zadevnih določil, ne
bodo upravičeni.

1

2

Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 določa, da ima izraz »upravičenec« naslednji pomen:
»„upravičenec“: izvajalec, organ ali podjetje, javno ali zasebno, ki je odgovorno za zagon ali zagon in
izvajanje operacije. V smislu shem pomoči iz člena 87 Pogodbe so upravičenci zasebna ali javna podjetja, ki
izvajajo posamezen projekt in prejemajo državno pomoč.«
Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 določa, da ima izraz »operacija« naslednji pomen:
»„operacija“: projekt ali skupina projektov, ki jih izbere organ upravljanja zadevnega operativnega programa
ali operativnega programa v njegovi pristojnosti, na podlagi meril, ki jih določi nadzorni odbor, in ki ga izvaja
eden ali več upravičencev za doseganje ciljev prednostne osi, pod katero spada.«
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Ustrezna prepoznavnost
Skladno z 9. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 o »Tehničnih značilnostih ukrepov za informiranje
in obveščanje javnosti za operacijo« morajo vsi ukrepi za informiranje in obveščanje javnosti, ki jih
izvajajo upravičenci, upoštevati celostno grafično podobo Programa, ki jo sestavljajo naslednji grafični
elementi:
1......... sklicevanje na Program v obliki simbola (glej 3. poglavje) in besedni znak (glej 4. poglavje).
Prikazovanje tovrstnih elementov je odvisno od vrste promocijskega predmeta (glej 8. poglavje);
2......... emblem Evropske unije za promocijske predmete manjše velikosti ter italijanska in slovenska
zastava za promocijske predmete večje in srednje velikosti;
3......... izjava, da se projekt sofinancira iz ESRR. Za promocijske predmete večje in srednje velikosti se
uporablja podaljšano obliko imena »Evropski sklad za regionalni razvoj«, za promocijske predmete manjše
velikosti pa skrajšano obliko imena »ESRR«.
4......... pri promocijskih predmetih večje in srednje velikosti, slogan v slovenskem in italijanskem jeziku,
ki ga izbere Organ upravljanja in poudarja dodano vrednost ukrepa Skupnosti: »Naložba v vašo
prihodnost!«;
5......... navedba uradne spletne strani Programa »www.ita-slo.eu«.
4. in 5. točka se ne uporabljata za promocijske predmete manjše velikosti. Več informacij v poglavju 4.2.
Pri promocijskih predmetih večje in srednje velikosti (glej 4. poglavje), se ob zgoraj naštetih grafičnih
elementih objavi polno izjavo o sofinanciranju projekta, v dvojezični obliki:
»Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 20072013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.«
ter logotip Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in emblem
Republike Italije (venec s peterokrako zvezdo v sredini) z napisom »Ministero dell'economia e delle
finanze« (Ministrstvo za gospodarstvo in finance).
Navodila za uporabo celostne grafične podobe vključujejo več različic in vzorcev logotipa, z namenom, da
bi zadostila vsem potrebam upravičencev, ki izvajajo komunikacijske dejavnosti.
Navodila za uporabo celostne grafične podobe:
1. nudijo vsem morebitnim uporabnikom logotipa in drugim osebam povezanim s komunikacijskimi
aktivnostmi projekta sofinanciranega iz Programa, natančna navodila za oblikovanje gradiva, z namenom
spodbujanja pozitivne in strokovne priprave celostne grafične podobe Programa;
2. določajo pravila za uporabo različic logotipa Programa. Pravilna uporaba različic logotipa v komunikacijskem gradivu, za interno in za zunanjo uporabo, prispeva k razvoju Programa ter njegovemu
uresničevanju na lokalni, državni in mednarodni ravni in zagotavlja usklajeno, jasno in strokovno
oblikovano podobo;
3. opredeljujejo vizualne elemente Programa: emblem, besedni znak, zastavo Evropske unije in sklicevanje na ESRR;
4. predstavljajo paleto grafičnih elementov in prikazujejo njihovo pravilno uporabo. Za uporabo znaka je
odgovoren uporabnik sam;
5. določajo izbiro, način uporabe in prikazovanje različic logotipa, za zagotavljanje njegove primerne in
pravilne uporabe.

2
Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione. La prima parte di questo documento ("Informazione e pubblicità", pagina 11) riporta gli interventi informativi e
pubblicitari che gli Stati membri sono chiamati ad attuare in riferimento all'assistenza ottenuta dai Fondi strutturali. Si veda anche il regolamento (CE) n. 846/2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 1828/2006.
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Pomen emblema Programa
Emblem
Programa
- stilizirana zvezda - izraža odprtost in povezovanje v sklopu procesa konstrukPomen
emblema
Programa
tivnega sodelovanja med dvema državama članicama Evropske unije: Slovenijo in Italijo.
Emblem, ki izvira iz zemljevida programskega območja, vključuje razne pojme povezane s ciljem
»Evropskega teritorialnega sodelovanja«.
Dvobarvni puščici oblikujeta zvezdo, ki oblikuje logotip.
Puščici se srečata v stični točki med državama članicama Evropske unije. Slednji spominjata na špici
kolesa, ki napreduje tako, kot naj bi napredovali prebivalci programskega območja. Puščici oblikujeta zvezdo, ki velja za simbol enotnosti.
Pri oblikovanju simbola se različni elementi premikajo hkrati, s čimer izkazujejo, kako Program
prispeva k doseganju splošnega cilja, to je »Povečanje privlačnosti in konkurenčnosti programskega
območja«.
Barvna paleta vsebuje prevladujoče barve emblema EU, ki ne ponazarja le simbola Evropske unije
temveč tudi evropsko enotnost in identiteto v širšem smislu.
Emblem Programa simbolizira vstop v novo programsko obdobje 2007-2013 in obenem prehod iz
izkušenj pridobljenih v obdobju 2000-2006 v novo programsko obdobje 2007-2013.

4

Glej uradni logotip na spletni strani Programa:
http://www.ita-slo.eu/temeljni_documenti/celostna_graficna_podoba/
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Različice in variante logotipa
Logotip je grafični element, ki skupaj s svojim besednim znakom sestavljenim z edinstveno tipografsko pisavo
tvori celostno grafično podobo Programa.
Različici logotipa Programa se uporabljata za različne namene, in sicer za:
1..........navajanje povezave Programa z Evropsko unijo;
2..........poudarjanje duha sodelovanja na programskem območju;
3..........opredeljevanje izvajanja Programa.
Različici logotipa Programa omogočata uporabo v gradivih različnega formata in na različnih podlagah v skladu z
9. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006.
Pri izvajanju aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti, lahko upravičenci uporabljajo dve različici logotipa,
ki sta oblikovani v skladu z uredbo EU in zajemata več variant.

različica št. 1

(popoln logotip): logotip za promocijske predmete večje in srednje velikosti
a..........POZITIVNA VERZIJA (barvana)
b..........POZITIVNA VERZIJA (črno-bela)
c...........NEGATIVNA VERZIJA (obris)

različica št. 2 (manjši logotip): logotip za promocijske predmete manjše velikosti
a.......... POZITIVNA VERZIJA (barvana)
b..........POZITIVNA VERZIJA (črno-bela)

Različica št. 1 predstavlja uradni logotip, čigar uporaba je obvezna vsakič, ko je mogoče.
Ta različica mora biti natisnjena vsaj enkrat na vseh tiskanih gradivih in njena uporaba je obvezna v vseh komunikacijskih gradivih srednje in/ali večje velikosti (vabila, plakati, itd.). Več informacij v poglavju 4.1 in v vzorcih v
Prilogi 2.
Poenostavljeni logotip (različica št. 2) se uporablja le za gradiva/predmete manjše velikosti.
Poenostavljeno različico se lahko uporablja v primerih pomanjkanja prostora in slabše berljivosti logotipa (glej
poglavje 4.2). Priporoča se v primeru predmetov manjše velikosti, na primer svinčnikih in USB ključih. Glej
Prilogo 2.
Tiskanje logotipa Programa na barvne ali vzorčaste podlage je neprimerno. Upravičenci, ki želijo logotip natisniti
na navedene podlage, se morajo predhodno posvetovati s Skupnim tehničnim sekretariatom (glej 9. poglavje).
Za dosledno zagotavljanje kakovosti logotipa, ga ni dovoljeno oblikovati, fotokopirati ali skeniraniti iz
pričujočega priročnika oz. preoblikovati ali spreminjati na kakršenkoli način. Pred tiskom in objavo vsakega
komunikacijskega dokumenta morajo uporabniki posredovati vzorec tiskovine/dokumenta oz. grafične postavitve
Skupnemu tehničnemu sekretariatu v potrditev. Skupni tehnični sekretariat ni odgovoren za vsebino publikacij, ki
jih oblikujejo vodilni ali projektni partnerji.
Logotip za promocijske predmete/gradivo večje in srednje velikosti

Logotip za promocijske predmete manjše velikosti

na primer:

na primer:

... panoji, roll up panoji

... USB ključi

... plakati

... svinčniki

... zgibanke

... obeski za ključe

... poročila, publikacije A4
... spletne strani
... table, spominske table

(Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006, 8. člen)

... video posnetki
... pisarniški material
... tiskovna sporočila
Navodila za uporabo celostne grafične podobe
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Logotip za promocijske predmete večje in srednje velikosti (različica št. 1)
V skladu s 3. poglavjem celostna
'
grafična podoba Programa zajema logotip za promocijske predmete večje in srednje
velikosti, t.j. glavni logotip Programa, ki vsebuje vse zahtevane elemente v enem samem formatu, kar omogoča
enostavno in funkcionalno uporabo. Več informacij v vzorcih v Prilogi 2.
Logotipa Programa - različico št. 1 -, ki se uporablja pri promocijskih predmetih večje in srednje velikosti vsakič,
ko je mogoče, sestavljajo:

1. stilizirana zvezda, ki spominja na programsko
območje (glej 2. poglavje);

2. popolni besedni znak, ki zajema daljšo obliko
imena Programa, oblikovano z edinstveno
tipografsko pisavo, v slovenskem in
italijanskem jeziku, kar omogoča uporabo
v vseh medijih na programskem območju;

3. emblem Evropske unije ter italijanska in
slovenska zastava;

4. izjava, ki jo izbere ' organ upravljanja in
izpostavlja dodano vrednost ukrepa Skupnosti:
»Naložba v vašo prihodnost« - slogan, ki ga
določa Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 v slovenskem in italijanskem jeziku;

5. uradna spletna stran Programa
»www.ita-slo.eu«;

6. ustrezno sklicevanje na sofinanciranje
oz. napis »Projekt sofinancira Evropski
sklad za regionalni razvoj« v slovenskem
in italijanskem jeziku.

Različica št. 1 zajema tri variante:
a.......... POZITIVNA VERZIJA (barvana)
b.......... POZITIVNA VERZIJA (črno-bela)
c.......... NEGATIVNA VERZIJA (obris)

Na voljo je več različic logotipa, da bi se zadostilo vsem
potrebam upravičencev, ki izvajajo komunikacijske dejavnosti.
Priporoča se uporaba barvne različice.
V primerih, ko zaradi tehničnih ali drugih zahtev pri
usklajevanju grafičnih podob to ni mogoče, se lahko uporablja
črno-belo varianto in/ali obris.

Na vseh gradivih za informiranje in obveščanje javnosti o projektih mora biti logotip vedno postavljen v spodnji desni del.
Razmerje praznih površin mora biti v skladu z vzorci prikazani v Prilogi 2.
Navodila za uporabo celostne grafične podobe
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Variante različice št. 1:
a. POZITIVNA VERZIJA (barvana)

Primer postavitve na beli podlagi.

A

9A

Primer postavitve na barvni podlagi.

Logotip je bolj viden, če je postavljen na čisto in dovolj veliko površino. Priporoča se, da se ob
logotipu pusti nekaj praznega prostora v minimalnem obsegu, vsaj toliko kot prikazuje
zgornja slika. Prazen prostor je potrebno povečati v primerih, ko postavitev to dopušča.
Prazen prostor je površina, ki ne vsebuje znakov, robov, drugih logotipov,
besed, grafičnih elementov, itd.

A

4A

Kje se uporablja ta logotip:

a.......... v barvnih publikacijah
b.......... na spletnih straneh
c.......... v video posnetkih
d.......... v gradivih večjega formata (plakatih, roll up panojih, ...)

A

ali podobnih predmetih srednje ali večje velikosti in drugih
promocijskih predmetih z večjimi površinami za tisk (glej Prilogo 2).

Postavitev logotipa
A
Navodila za uporabo celostne grafične podobe
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Variante različice št. 1:
b. POZITIVNA VERZIJA (črno-bela)

A

9A

Črno-beli logotip - negativna verzija - na temni podlagi.

Črno-belo varianto logotipa se uporablja izključno
v primeru enobarvnega tiska in/ali v gradivih, ki imajo črno in/ali belo podlago.

A

4A

A

4A

Kje se uporablja ta logotip:
a.... v črno-belih publikacijah
b.... v primerih ko je potrebno ustvariti
datoteko čim manjše velikosti oz. zmanjšati
stroške tiska

9A

Črno-beli logotip – pozitivna verzija.

A

ali podobnih predmetih srednje ali večje
velikosti in drugih promocijskih predmetih
z velikimi površinami za tisk (glej Prilogo 2).
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Variante različice št. 1:
c. NEGATIVNA VERZIJA (obris)

Varianto z obrisom logotipa se uporablja
predvsem v primerih, ko ni možna uporaba
variant »a« in »b« v pozitivni verziji.

Kje se uporablja ta logotip:

a...........na kovinskih predmetih
b...........na kovinskih tablah v skladu z 8. členom
Uredbe Komisije ES št. 1828/2006
Več informacij v Prilogi 2.
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Logotip za manjše promocijske predmete (različica št. 2)
Poenostavljena različica logotipa za uporabo na promocijskih predmetih manjše velikosti vključuje:
1.......... emblem programa - stilizirano zvezdo;
2.......... skrajšano ime Programa;
3.......... emblem Evropske Unije;
4.......... sklicevanje na »Evropski sklad za regionalni razvoj« v slovenskem in italijanskem jeziku v skrajšani obliki.
To izjemno poenostavljeno različico logotipa se uporablja v primerih, ko ni mogoče uporabiti različice št. 1 ter v primerih,
ko postane uporaba različice št. 1 odvečna.
Poenostavljena različica je na voljo v dveh variantah: barvni in črno-beli.
Poenostavljeni varianti
a.......... dvobarvna
b.......... črno-bela

1. stilizirana zvezda, ki spominja na
programsko območje (glej 2. poglavje);

2. popolni besedni znak, ki zajema skrajšano ime
Programa v slovenskem in italijanskem jeziku,
oblikovano z edinstveno tipografsko pisavo;
3. emblem Evropske unije;
4. ustrezno sklicevanje na sofinanciranje z
navedbo skrajšane obliko imena Evropska
sklada za regionalni razvoj: ESRR v slovenskem
in italijanskem jeziku.

Zaradi čitljivosti, je
minimalna dovoljena širina zgoraj opisanega logotipa 12 mm.
Pomanjšanje logotipa ni dovoljeno.

12mm

Kje se uporablja ta logotip:
a.......... na USB ključih
b.......... na svinčnikih
c.......... na nalepkah

ali podobnih predmetih manjše velikosti in drugih promocijskih predmetih z omejeno površino za tisk.
V Prilogi 2 so na voljo vzorci s primeri uporabe poenostavljene različice logotipa.

Navodila za uporabo celostne grafične podobe
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Omejitve pri uporabi logotipa
Logotipa ni dovoljeno preoblikovati oz. ni dovoljeno:
1.......... ločiti besedni znak od logotipa in emblema
2.......... popačiti logotip
3.......... uporabljati drugih barv
4.......... nadomestiti izvirno tipografsko pisavo
5.......... spreminjati razmik med znaki
6.......... logotip omejiti z obrobo
7.......... spreminjati zaporedje grafičnih elementov logotipa
8.......... spreminjati razmerje logotipa in razmerje grafičnih elementov logotipa
9.......... spreminjati velikost grafičnih elementov logotipa
10......... odstraniti grafične elemente, ki so del logotipa
11......... dodajati napise nad logotip oz. na prazno površino okrog logotipa
12......... postaviti barvni logotip na barvno podlago brez prazne površine okrog logotipa
13......... prikrivati logotip ali del logotipa oz. ga delno prikazovati
14......... uporabljati logotip v stavku oz. besedilu

Primeri nepravilne uporabe logotipa
spremenjena velikost
posameznih grafičnih
elementov

rotiran logotip

odstranjeni grafični elementi
uporaba skeniranih
različic

spremenjeni grafični elementi

popačen logotip
spremenjena kombinacija barv

Navodila za uporabo celostne grafične podobe
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Primeri nepravilne uporabe logotipa

15..........spreminjati besedni znak oz. vnašati novo besedilo ter uporabljati drugo tipografijo
16........ uporabljati barvne kombinacije, ki se razlikujejo od tistih navedenih v 7. poglavju
17..........rotirati logotip
18..........spreminjati razmerje logotipa, razmerje grafičnih elementov logotipa ter besednega znaka

Auguri 2008
Srečno 2008
sprememba besednega znaka in tipografije

rotiran logotip

sprememba barvne kombinacije

sprememba razmerja logotipa in njegovih grafičnih elementov
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Tipografija in uporaba tipografske pisave
Za pripravo gradiv v okviru Programa se uporablja enotno tipografijo: Trebuchet MS.
Navedeno tipografijo se priporoča tudi za pripravo promocijskih gradiv o projektih.

trebuchet MS normalno
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

trebuchet MS ležeče
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

trebuchet MS krepko
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

trebuchet MS ležeče krepko
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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Barvne različice logotipa
Priporoča se uporaba različic logotipa št. 1 in št. 2 na beli ali temni enobarvni podlagi.
Uradne barve logotipa so rumena, modra in črna. Ker se lahko pri različnih vrstah tiska in različnih
podlagah pojavijo odstopanja, se priporoča uporaba spodaj navedenih barv.

pantone

pantone: reflex blue

pantone: 7406

process colors

C100 M80 Y0 K0

C0 M20 Y100 K0

screen values

R3 G78 B162

R255 G203 B5

substitute

RAL values

black

RAL 5002

40% black

RAL 1023
Navodila za uporabo celostne grafične podobe
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Prenos datotek z logotipi

Pričujoča navodila vsebujejo vzorce in primere uporabe različic logotipa in besednega znaka,
ki označujejo Program v nizki resoluciji. Za različice grafičnih elementov primerne za tisk in
konkretne primere za pripravo komunikacijskih gradiv se lahko vodilni/projektni partnerji obrnejo na
Skupni tehnični sekretariat (glej 10. poglavje) oz. obiščejo spletno stran:

http://www.ita-slo.eu/temeljni_dokumenti/celostna_graficna_podoba/
V delu spletne strani »Celostna grafična podoba« so na voljo vzorci in primeri uporabe celostne grafične podobe,
ki jih vsebuje Priloga 2, v elektronski obliki ter nekateri drugi primeri oblikovani med izvajanjem Programa.
V skladu z določili iz 2. poglavja, vzorci vsebujejo tudi navedbo nacionalnega sofinanciranja.
Skladno s pričujočimi navodili je uporaba uradnega logotipa Programa v vseh komunikacijskih dokumentih obvezna.

http://www.ita-slo.eu/
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Izjava o omejeni odgovornosti
Evropska unija ter Program nista v nobenem primeru odgovorna za vsebino komunikacijskih gradiv, ki jih
oblikujejo vodilni/projektni partnerji. Slednji morajo v svojih publikacijah navesti izjavo: »Za vsebino pričujoče
publikacije je odgovoren izključno [ime avtorja]. Vsebina publikacije ne odraža nujno stališča Evropske unije.«
Če želijo vodilni/projektni partnerji opisati Program, morajo obvezno uporabiti naslednje besedilo:

Opis

20. decembra 2007 je Evropska komisija odobrila Operativni program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in
Italijo za programsko obdobje 2007-2013. Program zagotavlja podporo Skupnosti kot del Evropskega sklada za
regionalni razvoj (ESRR) določenim slovenskim in italijanskim območjem, ki se nahajajo vzdolž skupne meje: italijanske
pokrajine Trst, Gorica, Videm, Benetke, Rovigo, Padova, Ferrara in Ravenna ter slovenske statistične regije Goriška,
Obalno-kraška in Gorenjska. Območja Osrednjeslovenske in Notranjsko-kraške statistične regije v Sloveniji in pokrajin
Pordenone ter Treviso v Italiji lahko sodelujejo v projektih kot sosednja območja, in lahko prejmejo največ 20% sredstev
ESRR dodeljenih Programu. Operativni program se izvaja v okviru cilja Evropsko teritorialno sodelovanje in njegov
skupni proračun znaša približno 136 milijonov EUR. Pomoč Skupnosti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)
znaša približno € 116 milijonov, kar predstavlja približno 1,3% vseh EU naložb namenjenih Cilju Evropsko teritorialno
sodelovanje v okviru Kohezijske politike za obdobje 2007-2013.

Namen in cilj programa

Po razširitvi Evropske unije je programsko območje pridobilo veliko strateško pomembnost tako na evropski kot
tudi na mednarodni ravni, saj se je iz perifernega območja spremenilo v osrednje območje nove, razširjene Evrope.
V prihodnjih letih bo poglavitni izziv sprememba in razvoj kulturnih, gospodarskih in družbenih razlik in raznolikosti v
»dodano vrednost«, kar bo temeljilo na dosedanjih izkušnjah.
Splošni cilj programa je zato krepitev območja sodelovanja, spodbujanje privlačnosti, konkurenčnosti in trajnostnega
razvoja le-tega, ob upoštevanju njegove razširitve na nove teritorije, ki povečujejo njegovo raznolikost.
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Dodatne informacije
Za dodatna pojasnila o grafičnih standardih in pravilni uporabi logotipov Programa ter podrobnejše informacije
je na voljo Skupni tehnični sekretariat Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013:

Via Udine 9, I-34132 Trieste
Tel. 0039 040 377 5924
Fax 0039 040 377 5907
E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it
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