F O R T I S
Krepitev institucionalnega sodelovanja na čezmejnem območju z inovativnimi
rešitvami na področju javnega in osebnega motoriziranega prevoza

www.ita-slo.eu/it/FORTIS

@FORTISproject

@FortisInterreg

FORTISproject

Projekt je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V A Italija - Slovenija 2014 - 2020

projekt

ukrepi

Projekt FORTIS je nastal iz želje po aktivnem doprinosu spodbujanja institucionalnega dialoga na
programskem območju ter usklajevanju ukrepov v dveh specifičnih sektorjih: izboljšanju čezmejnih
storitev javnega prevoza in uskladitvi postopkov delovanja prometnih uradov.
Partnerstvo projekta FORTIS ne bo samo preučilo kritičnosti omenjenih sektorjev, temveč bo tudi
predlagalo nabor inovativnih rešitev, ki jih bodo, upoštevajoč potrebe prebivalcev upravičenega območja,
glavni regionalni zainteresirani deležniki na obmejnem območju skupaj razvili in testirali.
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Vrednotenje in analiza

Promocija

Namen projekta FORTIS?
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Proučiti težave, ki so značilne za to območje
Spodbuditi

Poizkusno delovanje: 5 pilotnih aktivnosti

inovativne rešitve za javni prevoz

okvirje na področju registracije vozil
in izdaje vozniških dovoljenj

Spoznavati različne pravne
Spodbuditi
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institucionalni dialog in sprejeti skupne rešitve

1

Razširitev storitve javnega potniškega prevoza med Miljami in Koprom

2

Dopolnitev čezmejne ponudbe javnega prevoza med Trstom in Koprom

3

Študija izvedljivosti pomorske javne povezave na čezmejnem območju

4

Študija primera širjenja uporabe integrirane čezmejne vozovnice avtobus+vlak

5

Skupne smernice za zmanjševanje administrativnih ovir glede upravnih in zakonodajnih
postopkov na področju registracije vozil ter postopkov izdaje vozniških dovoljenj.

rezultati

številke
celotni proračun

1

760.240,00 €
prispevek ESRR

646.204,00 €
začetek

28/02/2022
mesecev

24

Akcijski načrt za
čezmejno območje

Intermodalne rešitve čezmejnega
javnega prevoza

1

01/03/2020

konec

Institucionalno sodelovanje in
sprejem skupnih rešitev

partnerjev

5

Več znanja na področju registracije
vozil in izdaje vozniških dovoljenj

Boljša povezanost
programskega območja

1
Sklenjen sporazum
o sodelovanju

partnerji
Vodilni partner:

Izvršni sekretariat
Srednjeevropske pobude
Via Genova 9, Trst - ITA
Tel: +39 0407786777
www.cei.int
euprojects@cei.int

Partnerji:

Dežela Furlanija
Julijska Krajina
Trst - ITA
www.regione.fvg.it

Mestna občina Koper
Koper - SLO
www.koper.si/sl

Regionalna razvojna agencija
Ljubljanske urbane regije
Ljubljana - SLO
www.rralur.si

Unioncamere del Veneto
Benetke - ITA
www.unioncameredelveneto.it

Vsebina te publikacije ne odraža nujno uradnih stališč Evropske unije. Odgovornost za vsebino te
publikacije pripada avtorju [Unioncamere del Veneto - Eurosportello].

