„MODRO Z MODRIM“
ODKRIJMO IN PRIKAŽIMO POTENCIALE MODRE RASTI V SLOVENIJI
Izola, 10. julij 2017

PREDSTAVITEV STEBRA BLUE GROWTH
EUSAIR

MODRA RAST
• dolgoročna strategija v podporo trajnostni rasti, povezani z
oceani, morji in obalami, ki so ključni dejavniki evropskega
gospodarstva s potenciali, da to ostanejo še naprej;

• ključno razvojno orodje;
• logično nadaljevanje strategij za pametno, trajnostno in
vključujočo (gospodarsko) rast, Europe 2020.

STRATEGIJA MODRE RASTI
Ključne komponente:
• razvoj sektorjev, ki imajo visok potencial za trajnostno rast in
delovna mesta;

• inštrumenti (po)morske politike, ki zagotavljajo znanje,
ustrezne pravne podlage in celovit nadzor;
• regionalne strategije z območju prilagojenimi ukrepi, ki
nastanejo v sodelovanju držav in regij obravnavanega morja.

MODRA RAST
Ključni instrumenti:
• znanje (izboljšanje dostopnosti do informacij);
• pomorsko prostorsko načrtovaje (učinkovito in trajnostno
upravljanje vseh dejavnosti in rab);
• celovit nadzor (spremljanje stanja in pravočasno ukrepanje).

NAČIN DELA V OKVIRU STEBRA MODRA RAST
1. Koordinacija stebra s strani Črne gore in Grčije.
2. V stebru sodelujejo predstavniki vseh osmih držav (po eden
ali več)/Hrvaška, Grčija, Italija, Slovenija (EU); Albanija, BiH, Črna
gora, Srbija (ne-EU)
3. Sestanki so organizirani do 2x letno; sicer pa komuniciranje
tudi po e-pošti;
4. Glavne teme:
-

določevanje prioritet stebra;
oblikovanje kriterijev za ocenjevanje projektov;
prioritizacija projektov s podeljevanjem EUSAIR značke;
usklajevanje z drugimi stebri glede prioritet in projektov.
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MODRA RAST – KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PROJEKTOV
Projekti, ki pridobijo EUSAIR značko, morajo izpolnjevati naslednje kriterije:

• Relevantnost (doprinos k cilju modre rasti, v skladu s politiko EU, vključeni
potrebni partnerji)
• Vpliv na makroregijo (nova delovna mesta, nove rešitve – proizvodi,
storitve; doprinos k trajnostnemu razvoju; delitev znanja….)
• Izvedljivost (razpoložljiva sredstva, ljudje, vključevanje zasebnega kapitala,
podpora s strani državnih organov v regiji, NVO…., finančna vzdržnost na
dolgi rok)
• Zrelost projekta (kompatibilnost z obstoječimi pobudami, vključenost v
obstoječe finančne vire…)
• Cross-cutting vpliv (povezava z ostalimi sektorji, npr ribištvom,
pospeševanje mobilnosti človeških virov, znanja; izboljšanje odziva na
krizne situacije; vpliv na trajnostni razvoj - podnebne spremembe)

MODRA RAST - splošno
SPODBUJANJE INOVATIVNE MORSKE IN POMORSKE RASTI
(!) Horizontalna tema: zdravje
1. Modre tehnologije
• raziskovanje, razvoj in inovacije
• razvoj grozdov
2. Upravljanje morja in zagotavljanje storitev
• upravljanje morja in obale: MSP!
3. Ribištvo in akvakultura
• znanstveno sodelovanje
• raznolikost in profitabilnost
• raziskovanje in razvoj „morske hrane“

MODRA RAST - ZDRAVJE
Zdravje v stebru Modra rast
Vloga Ministrstva za zdravje:
•
•
•
•

Umestitev tematike zdravja v JJS,
pospeševanje priprave projektov s področja zdravja,
podpora pri iskanju partnerjev,
zagovarjanje projektov v Tematski delovni skupini.

Zaključek delavnice v Izoli, 23.9.2016:
Dolgoročna integrirana (med stebri) razvojna vizija Jadransko Jonskega
morja:

Zdravje je horizontalna prioriteta – ki povezuje različne
sektorje in politike.

2. MODRA RAST – pomorsko prostorsko načrtovanje
(Pomorsko) prostorsko načrtovanje (MSP – maritime spatial
planning): eden od ključnih inštrumentov za uveljavljanje modre
rasti (učinkovito in trajnostno upravljanje vseh dejavnosti in
rab)!

Obveznosti Slovenije na področju MSP (glede na direktivo MSP
in 8. člen protokola ICZM Barcelonske konvencije):
• vzpostavitev procesa pomorskega prostorskega načrtovanja;
• izdelava pomorskega prostorskega načrta (do leta 2021);
• vzpostavitev obalnega pasu kot posebnega upravljavskega
pasu.

2. MODRA RAST – pomorsko prostorsko načrtovanje
MSP, kje smo?
Prenova prostorske zakonodaje:
• okrepljena pravna podlaga za implementacijo direktive;
• vzpostavitev prostorskega planiranja na regionalni ravni.
Prenova Strategije prostorskega razvoja Slovenije:
• dolgoročne in srednjeročne strateške usmeritve za razvoj v
prostoru.

Vzpostavitev kartografske in geoinformacijske podlage za MSP (2
zaključeni strokovni podlagi)
Oblikovanje procesa pomorskega prostorskega načrtovanja (CRP
naloga v teku).

2. MODRA RAST – pomorsko prostorsko načrtovanje
MODRA RAST v SLOVENIJI
Potenciali?
Kumulativni učinki obstoječih in načrtovanih rab na morju?
Meje zmogljivosti ekosistema?
Strategija usklajenega delovanja države, ki jo nedvomno
potrebujemo!
Širša regionalna, državna, regionalna in lokalna raven.

MODRA RAST - ribištvo in akvakultura

Tematska delovna skupina Modra rast je prepoznala
naslednje prioritete glede področja ribištvo in akvakultura:
1. Znanstveno sodelovanje glede ribištva in ribolovnih virov;
2. Diverzifikacija in profitabilnost ribištva in akvakulture;
3. Platforma za raziskave in razvoj glede morske hrane.

MODRA RAST- ribištvo in akvakultura
Naše delo na področju ribištva in akvakulture v okviru TSG 1 EUSAIR
obsega:
1. Zaznavanje interesa pri deležnikih na teresu za določen projekt
iz prej omenjenih področij
- nudenje pomoči pri organizaciji sestankov;
- nudenje pomoči pri iskanju partnerjev za projekt;
- sodelovanje pri pridobivanju t. i. EUSAIR oznake za projekt
na sestankih tematske usmerjevalne skupine
2. Sodelovanje pri črpanju sredstev iz Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo
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MODRA RAST- ribištvo in akvakultura
Iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo bo možno
sofinancirati projekte iz ukrepa INOVACIJE V AKVAKULTURI ,
katerega cilj je:
1. Razvijanje tehničnega, znanstvenega ali organizacijskega znanja v objektih akvakulture, ki zlasti
zmanjšuje vpliv na okolje ter zmanjšuje odvisnost od ribje moke in ribjega olja, spodbuja trajnostno
izkoriščanje virov v akvakulturi, prispeva k dobremu počutju živali ali olajšuje nove trajnostne
načine proizvodnje;
2. razvijanje ali uvajanje novih vrst akvakulture z dobrim tržnim potencialom, novih ali bistveno
izboljšanih proizvodov, novih ali izboljšanih postopkov ter novih ali izboljšanih sistemov upravljanja
in organizacijskih sistemov ali
3. proučevanje tehnične ali ekonomske izvedljivosti inovativnih proizvodov ali postopkov.

Pogoj je sodelovanje med nosilci dejavnosti akvakulture ter
raziskovalnimi organizacijami.
Eno izmed meril je tudi ali ima projekt jadransko-jonsko značko.
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Modra rast - SPLOŠNO
SPODBUJANJE INOVATIVNE MORSKE IN POMORSKE RASTI
Ključne predvidene aktivnosti v letih 2017 in 2018
bodo še naprej usmerjene v zbiranje idejnih predlogov za
oblikovanje projektov, ki se jih bo lahko predložilo v ocenjevanje
na TSG1 jeseni 2017. Potegovanje za pridobitev značke za
slovenske predloge projektov.
Sodelovali bomo tudi na Sredozemskem dnevu obale (jeseni
2017).
Vabljeni k predložitvi predlogov projektov!

HVALA ZA POZORNOST!
Za informacije smo vam kadarkoli na voljo na e-naslovih:
dr. Marta CIRAJ, Ministrstvo za zdravje (Marta.Ciraj@gov.si)
Petra FILIPI, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(Petra.Filipi@gov.si)
mag. Lenča HUMERCA ŠOLAR, Ministrstvo za okolje in prostor
(Lenca.Humerca-Solar@gov.si)

