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DESET PARTNERJEV IZ PETIH DRŽAV

INTESI trajanje in proračun
Trajanje:  36 mesecev, december 2015-november 2018
Skupni proračun:   1.938.639,42 EUR
Prispevek ERDF-ja:  1.501.473,51 EUR

Kontakt (vodilni partner):
švicarski center za gorske regije (SAB)
G. Thomas Egger
E-pošta: info@sab.ch
www.intesi.at, www.sab.ch

CELOSTNE PROSTORSKE  
STRATEGIJE ZA ZAGOTAVLJANJE 
STORITEV SPLOŠNEGA POMENA

Na osnovi rezultatov in dejavnosti DP T1 in DP T2 je namen DP T3 
izboljšati in razviti strategije, ki lahko izboljšajo ponudbo SSP na 
odročnih alpskih območjih in jo povežejo med sabo. Pripravljene 
bodo smernice in priporočila za možne ukrepe na različnih ravneh 
z namenom promocije strategij za boljšo integracijo SSP. Namen 
DP je prilagoditi in izboljšati obstoječe politike, da bodo upoštevale 
in vključevale potrebe prebivalcev in ponudnikov storitev tudi v 
primeru procesa demografskih sprememb.

Znotraj DP bo razvit upravljavski model, ki bo upošteval več 
ravni in povezal različne tipe storitev. Obravnavane bodo 
naslednje ravni:
• medregionalna in medinstitucionalna za glavne storitve,
• regionalna in medobčinska raven za skupek storitev,
•  lokalna raven za oskrbo s posameznimi storitvami.

Cilji:
•  povezati ponudnike in javne organe, ki zagotavljajo SSP, z 

namenom diseminacije in ovrednotenja rezultatov INTESI-ja ter 
izmenjave informacij o drugih pomembnih temah za oskrbo s 
SSP;

•  zagotoviti promocijo strategij do te mere, da te na podlagi 
rezultatov INTESI-ja postanejo politike.

Možganski trust (think-tank) bo združeval ponudnike storitev, 
raziskovalce, predstavnike NVO-jev in javnih služb, ki se bodo 
srečevali dvakrat na leto. Partnerji EUSALP-a in programa 
Območje Alp bodo povabljeni, da se pridružijo možganskemu 
trustu (think-tank), ki ga bo vodil SAB. To bo zagotovilo možnosti, 
da se rezultati INTESI-ja vključijo v makroregionalne strategije in se 
s tem prispeva k izvedbi akcijskega načrta makro regije. Delovanje 
možganskega trusta (think-tank) bo prispevalo nove ideje in 
okrepilo sodelovanje na transnacionalni in medregionalni ravni na 
področju zagotavljanja SSP.

IZBOLJŠANJE/PRILAGAJANJE STRATEGIJ IN 
POLITIK NA NACIONALNI, REGIONALNI IN 
MEDOBČINSKI RAVNI

DP T3

USTANOVITEV STALNEGA MOŽGANSKEGA 
TRUSTA (THINK-TANK) ZA OSKRBO S SSP NA 
ODROČNIH OBMOČJIH

DP T4

Slovenski opazovalci v projektu: 
Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, 
RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Občina Idrija, Občina Cerkno, 
Varstveno-delovni center Vrhnika - Idrija, Center za socialno delo Idrija.



Glavni cilj projekta INTESI je zagotoviti dolgoročno oskrbo s SSP s 
pomočjo celostnih prostorskih strategij in politik. Projektno delo bo 
sestavljeno iz naslednjih korakov:

1)  nabor in analiza vseh strategij SSP v celotnem alpskem prostoru, 
pomembnih za oskrbo s SSP –  
Delovni paket T1 (DP T1);

2)  izdelava regionalnih profilov 10 testnih območij, da bi se ocenilo 
stanje oskrbe s SSP in opredelili izzivi, potrebe in možnosti v zvezi 
s SSP –  
Delovni Paket T2 (DP T2);

3)  izvedba novih in/ali podpora izvajanju obstoječih pilotnih 
aktivnosti, namenjenih preverjanju izvajanja strategij v praksi in 
izboljšanju ponudbe oskrbe s SSP v skladu s potrebami interesnih 
skupin –  
Delovni Paket T2 (DP T2);

4)  izdelava priporočil o združevanju obstoječih sektorskih strategij s 
celostnimi strategijami zagotavljanja SSP –  
Delovni Paket T3 (DP T3);

5)  povezovanje ponudnikov SSP, predstavnikov javnih služb in 
drugih interesnih skupin prek možganskega trusta INTESI (think-
tank) in izmenjava informacij o oskrbi in politikah, ki zagotavljajo 
SSP. Na ta način bodo rezultati projekta vključeni v strateški in 
izvedbeni politični okvir –   
Delovni Paket T4 (DP T4).

Prisotnost storitev splošnega pomena (krajše SSP) je eden izmed 
osnovnih pogojev za povezanost in dostopnost alpskih območij. Njihova 
vzpostavitev in zagotavljanje sta v pristojnosti različnih ravni oblasti. 
Običajno imajo organi in ponudniki storitev strogo sektorski pristop k 
zagotavljanju SSP, kar vodi v ozko usmerjene rešitve, ki ne izkoriščajo 
potencialov sinergije in ne optimizirajo porabe javnega denarja. 
Zato obstaja potreba po boljši horizontalni in vertikalni usklajenosti 
zagotavljanja SSP in njihovi vključenosti v celostne prostorske strategije. 

S spodbujanjem povezovanja sektorskih strategij SSP in z njihovo 
vključitvijo v celostne strategije na območju Alp je namen projekta 
INTESI preseči sektorski pristop pri zagotavljanju SSP. 

Projekt temelji na izmenjavi izkušenj in znanja desetih partnerjev petih 
alpskih držav, da bi pripravili  ustrezne strategije za oskrbo s SSP. 

Ugotovitve projekta bodo prispevale k cilju 2 programa Območje Alp – 
povečanje zmogljivosti za zagotavljanje SSP v spreminjajoči se družbi – in k 
drugemu stebru strategije EUSALP – zagotoviti dostopnost in povezanost 
vsem prebivalcem alpske regije. 

TIPI STORITEV SPLOŠNEGA POMENA* 
Storitve splošnega pomena (SSP) so storitve, ki jih javni organi 
države članice prepoznajo kot pomembne za prebivalce in se zanje 
uporabljajo posebne obveznosti javne službe. Glede na to, kdo in 
kako jih zagotavlja, se delijo na gospodarske storitve splošnega 
pomena (GSSP) in negospodarske storitve splošnega pomena 
(NSSP). Gospodarske storitve splošnega pomena vključujejo 
gospodarske dejavnosti, ki so povezane z obveznostmi javnih služb, 
saj sam trg ne bi zagotavljal dovolj teh nujnih storitev oziroma bi 
jih zagotavljal pod drugačnimi pogoji (kakovost, varnost, cenovna 
dostopnost). Poleg osnovne delitve poznamo še socialne storitve 
splošnega pomena (SSSP). 

Med socialne storitve splošnega pomena (SSSP) sodijo sheme 
socialnega varstva in storitve, neposredno povezane s 
posameznikom:  
•  zakonsko določeni in dodatni sistemi socialne varnosti v 

različnih organizacijskih oblikah, ki zajemajo temeljna življenjska 
tveganja, povezana s staranjem, z zdravjem, nesrečami pri delu, 
brezposelnostjo, upokojitvijo in invalidnostjo;

•  druge storitve, neposredno povezane s posameznikom, kot so 
storitve socialne pomoči, storitve usposabljanja in zaposlovanja, 
socialna stanovanja ali dolgoročna oskrba (običajno organizirane 
na lokalni ravni, odvisne predvsem od javnega financiranja).

* Vir: Gløersen, E., Drăgulin, M., Haarich, S., Zillmer, S., Holstein, F., Lüer, C. and Hans, S. 
(2016) Research for REGI Committee- Services of General Interest in the Funding Period 
2014-2020 (Study). European Parliament, Directorate-General for Internal Policies

INTESI – CELOSTNE PROSTORSKE 
STRATEGIJE ZA ZAGOTAVLJANJE 
STORITEV SPLOŠNEGA POMENA

Cilj: Nabor in analiza vseh strategij SSP v alpskem prostoru, ki so 
pomembne za zagotavljanje storitev.

Osnova za delo v DP bo baza vseh strategij (transnacionalne, 
nacionalne, regionalne, medobčinske) v alpskem prostoru, ki 
so relevantne za  oskrbo s storitvami. Pripravi baze bo sledila 
primerjalna analiza, ki bo služila kot izhodišče za DP T3. Za potrebe 
tega delovnega paketa bodo uporabljeni in nadgrajeni rezultati 
preteklih projektov, ki so se nanašali na SSP – PUSEMOR in ACCESS, 
iz slednjega na primer končno poročilo politik. Ker večina območij, 
vključenih v projekt, nima politik, specializiranih za SSP, se bodo 
upoštevale tudi splošne načrtovalske in razvojne strategije, kot 
so strategije LEADER in posamezni sektorski programi. Te bodo 
pregledane, da bi preverili obseg upoštevanja in vključitev SSP vanje 
in za analizo modelov zagotavljanja SSP, ki temeljijo na povezovanju 
ukrepov.

Namen analize je ugotoviti: 
•  razlike v nacionalnih pristopih vključenosti SSP v politike;
• variacije v upravljavskih modelih, v katerih se strategije izvajajo;
• cilje, ukrepe in koncepte, opredeljene v strategijah za SSP
   (transnacionalni vidik);
• finančne vire, ki so na voljo za izvedbo, in
• nabor deležnikov, ki so vključeni v pripravo in izvedbo strategij.

Poenostavljen pregled strukture DP in rezultatov

DP T1 Analiza in nabor strategij zagotavljanja SSP

DP T2 Regionalni profili

DP T2 Izvajanje pilotnih aktivnosti

Poročilo o izzivih
in prihodnjih
potrebah za
oskrbo s SSP

DP T3 Izboljšanje strategij zagotavljanja SSP

DP T4 Think-tank

Predlog strategij za celostno upravljanje SSP na več ravneh

Vnos v politično, strateško raven - rezultati
projekta postanejo politike in strategije

Baza podatkov obstoječih strategij zagotavljanja SSP v alpskem prostoru

Cilj DP T2 je določiti stanje oskrbe s SSP na testnih območjih 
(krajše TO; funkcijska območja, medobčinska območja, manjša 
okrožja) v vsaki od partnerskih držav in oceniti glavne izzive. 
Nadalje DP T2 podpira izvajanje novih in nadgradnjo obstoječih 
pilotnih aktivnosti (PA), ki vključujejo delne rešitve za strategije.

Aktivnosti pod vodstvom EURAC-a: 
EURAC bo izvedel raziskavo na testnih območjih, da bi ugotovil 
status storitev in analiziral kakovost in dostopnost SSP na 
odročnih območjih. Scenariji demografskega razvoja bodo 
pripomogli pri identifikaciji prihodnjih potreb po SSP. Na podlagi 
tega bodo pripravljeni regionalni profili, rezultati pa prikazani 
kartografsko v GIS-u.

Aktivnosti pod vodstvom ADRETS-a: 
ADRETS bo nadaljeval z delom na podlagi dosežkov DP T2 in 
preteklih projektov (ACCESS, PUSEMOR). Glavna naloga bo 
priprava smernic in orodij, ki bodo pripomogli k izvedbi in 
spremljanju pilotnih aktivnosti na testnih območjih. Obravnavani 
bodo naslednjih sektorji: zdravje in socialna oskrba, ICT, javni 
transport in medsektorski pristopi za zagotavljanje SSP.

DP T1

DP T2

ANALIZA STRATEGIJ ZA ZAGOTAVLJANJE SSP NA 
REGIONALNI IN MEDOBČINSKI RAVNI

PRIPRAVA REGIONALNIH/MEDOBČINSKIH 
PROFILOV TESTNIH OBMOČIJ

GLAVNI CILJI IN KORAKI
PROJEKTA INTESI


