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REGIJSKI PROJEKTI
Naziv projekta

Nosilec projekta

Področje Razvojni cilj

Ukrep

Okvirna ocena
skupne
vrednosti
projekta

GO! 2025 – Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture

MONG

Regija za ljudi

5.1.1 Večja socialna
vključenost

30.000.000,00

Mladi Severne Primorske: Regijski center za podporo mladinskim
organizacijam in Občinam na področju mladinske politike s
poudarkom na področju zaposlovanja in stanovanjski politiki za mlade

Inštitut za mladinsko
politiko Ajdovščina

Regija za ljudi

5.1.1 Večja socialna
vključenost

716.500,00

Regijska INFO točka za preprečevanje nasilja na delovnem mestu –
mobinga

Društvo Notranja Pot

Regija za ljudi

5.1.1 Večja socialna
vključenost

500.000,00

Svetovalni center za otroke mladostnike in starše

MDPM ZA GORIŠKO

Regija za ljudi

Ureditev regijskega centra (prostorov) za brezdomce in uporabnike
prepovedanih drog

MONG

Regija za ljudi

Večgeneracijski center Goriške – svetla stran življenja

LU Nova Gorica

Regija za ljudi

Vseživljenjsko učenje in krepitev kompetenc

LU Nova Gorica, LU
Ajdovščina, PRC, ICRA
d.o.o.

Regija za ljudi

Od prakse do službe: Trofazni model za mlade iskalce zaposlitve
Podjetniško medgeneracijsko plemenitenje
Pospeševalnik podjetnosti mladih

Inštitut za mladinsko
politiko Ajdovščina
Primorski tehnološki park
d.o.o.
Primorski tehnološki park
d.o.o.

Regija za ljudi
Regija za ljudi
Regija za ljudi

5.1.1 Večja socialna
vključenost
5.1.1 Večja socialna
vključenost
5.1.1 Večja socialna
vključenost
5.1.1 Večja socialna
vključenost
5.1.2 Trg dela in
zaposlovanje
5.1.2 Trg dela in
zaposlovanje
5.1.2 Trg dela in
zaposlovanje

850.000,00
700.000,00
680.983,00
1.667.000,00
727.500,00
1.850.000,00
1.850.000,00

5.1.2 Trg dela in
zaposlovanje
5.1.2 Trg dela in
zaposlovanje

Regijska štipendijska shema

Posoški razvojni center

Regija za ljudi

1.950.000,00

Skupaj z delodajalci za večjo zaposljivost v regiji

Posoški razvojni center

Regija za ljudi

Karierni center za mlade – Karierni Plac

Cene Štupar CILJ

Regija za ljudi

5.1.2 Trg dela in
zaposlovanje

482.672,00

Razvoj turistične ponudbe ob reki Soči na območju občin Tolmin,
Kanal ob Soči in Nova Gorica - območje občine Tolmin

Občina Tolmin

Regija za ljudi

5.1.3 Aktivno in zdravo
staranje in krepitev
zdravega življenj. sloga

4.630.000,00

Razvoj turistične infrastrukture na območju občine Kanal ob Soči

Občina Kanal ob Soči

Regija za ljudi

5.1.3 Aktivno in zdravo
staranje in krepitev
zdravega življenj. sloga

3.500.000,00

14.196.000,00

430.000,00

Razvoj turistične ponudbe ob reki Soči na območju občin Tolmin,
Kanal ob Soči in Nova Gorica - območje Mestne občine Nova Gorica

MONG

Regija za ljudi

5.1.3 Aktivno in zdravo
staranje in krepitev
zdravega življenj. sloga

Ureditev zunanjega amfiteatra SNG Nova Gorica

MONG

Regija za ljudi

5.1.4 Pestra ponudba
prostočasnih aktivnosti

5.000.000,00

Obnova Športnega centra v Šempetru pri Gorici

Občina Šempeter-Vrtojba

Regija za ljudi

5.1.4 Pestra ponudba
prostočasnih aktivnosti

6.000.000,00

Regijski športno-rekreacijski center Ajševica

MONG

Regija za ljudi

5.1.4 Pestra ponudba
prostočasnih aktivnosti

1.000.000,00

Gimnastična dvorana v Ajdovščini

Občina Ajdovščina

Regija za ljudi

5.1.4 Pestra ponudba
prostočasnih aktivnosti

2.000.000,00

Gradnja študentskega doma v Novi Gorici

MONG

Regija za ljudi

Kulturni center Nova Gorica

MONG

Regija za ljudi

5.1.5 Večja dostopnost
storitev splošnega
pomena
5.1.5 Večja dostopnost
storitev splošnega
pomena

4.600.000,00

7.080.000,00

5.2.1 Infrastruktura in
podporno okolje za
6.000.000,00
povečanje konkurenčnosti
gospodarstva

Regio Invest Si

RRA GIZ

Pametna
regija

Podporna regijska mreža za socialno podjetništvo

Ustanova Fundacija BiT
Planota

Pametna
regija

5.2.1 Infrastruktura in
podporno okolje za
240.000,00
povečanje konkurenčnosti
gospodarstva

Pametna
regija

5.2.1 Infrastruktura in
podporno okolje za
5.500.000,00
povečanje konkurenčnosti
gospodarstva

RRA Severne Primorske
d.o.o. Nova Gorica

Pametna
regija

5.2.1 Infrastruktura in
podporno okolje za
1.719.750,00
povečanje konkurenčnosti
gospodarstva

RA

Pametna
regija

5.2.1 Infrastruktura in
podporno okolje za
15.325.000,00
povečanje konkurenčnosti
gospodarstva

EXPO Vipavska dolina

Občina Ajdovščina

Pametna
regija

5.2.1 Infrastruktura in
podporno okolje za
7.000.000,00
povečanje konkurenčnosti
gospodarstva

SPOT v Goriški regiji

RRA Severne Primorske
d.o.o. Nova Gorica

Pametna
regija

5.2.1 Infrastruktura in
podporno okolje za
1.342.800,00
povečanje konkurenčnosti
gospodarstva

Biotehnološki inkubator, izgradnja in vzpostavitev delovanja

Center odličnosti za
biosenzoriko,
instrumentacijo in
procesno kontrolo

Pametna
regija

5.2.2 Raziskave, razvoj in
inovativna dejavnost za
trajnostno gospodarstvo

Izgradnja dodatnega stolpiča tehnološkega parka – samooskrbni zeleni Primorski tehnološki park
objekt
d.o.o.

PONI – podjetno nad izzive v Goriški regiji

Regijska garancijska shema

30.000.000,00

Center zelenih tehnologij – CZT

Univerza v Novi Gorici

Pametna
regija

5.2.2 Raziskave, razvoj in
inovativna dejavnost za
trajnostno gospodarstvo

16.000.000,00

Pot miru

Ustanova »Fundacija Poti
miru v Posočju«

Pametna
regija

5.2.3 Razvoj, promocija in
trajnostne oblike turizma

4.400.000,00

Alpe Adria Trail Cup – mednarodna tekaška liga v trail teku

JATrail d.o.o.

Pametna
regija

5.2.3 Razvoj, promocija in
trajnostne oblike turizma

210.000,00

Gorski center Kanin

Republika Slovenija,
Turizem Dolina Soče,
Sončni Kanin d.o.o.,
Občina Bovec

Pametna
regija

5.2.4 Izgradnja
manjkajoče infrastrukture
za razvoj turizma

70.000.000,00

Kanin – dežela ferat

LTO Dolina Soče

Pametna
regija

Masterplan celostnega razvoja Kaninskega pogorja

Posoški razvojni center

Pametna
regija

Spremljajoči projekti Kaninskega pogorja – jamarski center

Občina Bovec

Pametna
regija

Spremljajoči projekti Kaninskega pogorja – zdraviliško-turistične enote

Sončni Kanin d.o.o.

Pametna
regija

Prenova igralniško-zabaviščnega centra Perla

HIT d.d. Nova Gorica

Pametna
regija

Regijski center tehniške dediščine

MONG

Pametna
regija

Tehnologije za biotehnološki zajem obnovljivih virov energije

COBIK

Zelena regija

Centri interpretacije zavarovanih območji

občine, upravljavci
zavarovanih območji

Zelena regija

5.2.4 Izgradnja
manjkajoče infrastrukture
za razvoj turizma
5.2.4 Izgradnja
manjkajoče infrastrukture
za razvoj turizma
5.2.4 Izgradnja
manjkajoče infrastrukture
za razvoj turizma
5.2.4 Izgradnja
manjkajoče infrastrukture
za razvoj turizma
5.2.4 Izgradnja
manjkajoče infrastrukture
za razvoj turizma
5.2.4 Izgradnja
manjkajoče infrastrukture
za razvoj turizma
5.3.1 Bolj trajnostno
upravljanje naravnih virov
in zagotavljanje javnih
dobrin
5.3.1 Bolj trajnostno
upravljanje naravnih virov
in zagotavljanje javnih
dobrin

300.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

250.000,00

16.000.000,00

1.220.000,00

18.000.000,00

7.600.000,00

Hidravlično uravnoteženje vodovodnega sistema Mrzlek – I. faza in II.
- Izgradnja magistralnega vodovoda za zagotavljanje regionalne
oskrbe in zmanjšanje izgub vodovodnega sistema.

MONG

Gradnja namakalnega sistema Vipavske doline

Občina Ajdovščina,
Občina Šempeter-Vrtojba,
MONG, Občina RenčeZelena regija
Vogrsko, Občina MirenKostanjevica, Občina
Vipava

Operativni center civilne zaščite za usposabljanje in reševanje
Ajdovščina

Občina Ajdovščina

Protipoplavna varnost v Goriški regiji

Ministrstvo za okolje in
prostor, Občina
Šempeter-Vrtojba, Občina
Idrija, Občina Ajdovščina, Zelena regija
Direkcija RS za vode,
MONG, Občina RenčeVogrsko,

Zelena regija

Zelena regija

Center za prilagajanje na podnebne spremembe

Regijska razvojna agencija
ROD Ajdovščina

Zelena regija

Strategija energetske in snovne transformacije ter trajnostnega
razvoja Posočja

Salonit Anhovo d.d.

Zelena regija

Izgradnja sončnih elektrarn na območju občine Kanal ob Soči
(povečanje OVE

SENG, Salonit Anhovo
d.d. in Občina Kanal ob
Soči

Zelena regija

5.3.1 Bolj trajnostno
upravljanje naravnih virov
in zagotavljanje javnih
dobrin
5.3.2 Sistematično,
načrtno prilagajanje
podnebnim spremembam
in nadgradnja upravljanja
varstva pred naravnimi
nesrečami
5.3.2 Sistematično,
načrtno prilagajanje
podnebnim spremembam
in nadgradnja upravljanja
varstva pred naravnimi
nesrečami
5.3.2 Sistematično,
načrtno prilagajanje
podnebnim spremembam
in nadgradnja upravljanja
varstva pred naravnimi
nesrečami
5.3.3 Ustreznejše
upravljanje varovanih
območij ter doseganje
višje stopnje varovanja
okolja in biotske
raznovrstnosti
5.3.4 Izgradnja in
rekonstrukcija
infrastrukture za
proizvodnjo obnovljivih
virov energije
5.3.4 Izgradnja in
rekonstrukcija
infrastrukture za

9.500.000,00

53.000.000,00

3.000.000,00

28.100.000,00

3.000.000,00

30.000.000,00

13.000.000,00

proizvodnjo obnovljivih
virov energije

Vzpostavitev vodikovega centra Salonit z mrežo vodikovih resortvov
HYCUBES & iNOMAD v ruralnem okolju Posočja.

Salonit Anhovo d.d.,
ECUBES d.o.o.

Zelena regija

5.3.4 Izgradnja in
rekonstrukcija
infrastrukture za
proizvodnjo obnovljivih
virov energije

Virtualna tržnica samooskrbe

Občina Ajdovščina,
MONG, Občina RenčeVogrsko

Zelena regija

5.3.5 Trajnostni razvoj
podeželja

Tehnološki inkubator za kmetijstvo

Zelena regija

5.3.5 Trajnostni razvoj
podeželja
5.3.5 Trajnostni razvoj
podeželja

45.000.000,00

1.500.000,00
2.100.000,00

Posoški razvojni
center/LAS Dolina Soče

Zelena regija

Regijsko celostno prometno načrtovanje, osveščanje in promocija
trajnostnih oblik mobilnosti

MRRA

Povezana
regija

5.4.1 Povečanje obsega,
kakovosti in dostopnosti
do storitev JPP

830.000,00

Vzpostavitev intermodalnega potniškega vozlišča Nova Gorica na
območju železniške postaje Nova Gorica

MONG, DRSI, Slovenske
železnice

Povezana
regija

5.4.1 Povečanje obsega,
kakovosti in dostopnosti
do storitev JPP

10.000.000,00

Logistični center Vrtojba-Vogrsko

Konzorcij, občine,
Ministrstvo za
infrastrukturo

Povezana
regija

5.4.1 Povečanje obsega,
kakovosti in dostopnosti
do storitev JPP

25.000.000,00

Posodobitev in razvoj cestne infrastrukture na 4. razvojni osi

DRSI

Povezana
regija

5.4.2 Izboljšanje cestne,
železniške ter
komunikacijske
infrastrukture

590.000.000,00

Razvoj regionalnega železniškega omrežja s poudarkom na Bohinjski
progi, infrastrukture in storitev izvajanja JPP

Ministrstvo za
infrastrukturo, DRSI, RRA

Povezana
regija

5.4.2 Izboljšanje cestne,
železniške ter
komunikacijske
infrastrukture

203.250.000,00

Posodobitev letališča Ajdovščina

Ministrstvo za obrambo

Povezana
regija

5.4.2 Izboljšanje cestne,
železniške ter

1.500.000,00

EKOregija

374.233,33

komunikacijske
infrastrukture
Izgradnja optičnega omrežja na območju Severne Primorske

operaterji

Povezana
regija

Regionalno kolesarsko omrežje Goriške razvojne regije

DRSI

Povezana
regija

Ukrep e-mobilnosti goriške regije – polnilne postaje za vozila na
alternativna goriva

ponudniki storitev,
občine, regionalne
institucije

Povezana
regija

Pametna mobilnost za trajnostno naravno območje

Univerza v Novi Gorici

Povezana
regija

Priprava regionalnega prostorskega plana

MRRA

Učinkovito
upravljanje
razvoja regije

Pametna vas

Posoški razvojni center

Učinkovito
upravljanje
razvoja regije

Smart city Ajdovščina

Občina Ajdovščina

Učinkovito
upravljanje
razvoja regije

5.4.2 Izboljšanje cestne,
železniške ter
komunikacijske
infrastrukture
5.4.3 Uvajanje novih
storitev, povezanega
načrtovanja in upravljanja
prometa ter krepitve
trajnostne mobilnosti
5.4.3 Uvajanje novih
storitev, povezanega
načrtovanja in upravljanja
prometa ter krepitve
trajnostne mobilnosti
5.4.3 Uvajanje novih
storitev, povezanega
načrtovanja in upravljanja
prometa ter krepitve
trajnostne mobilnosti
5.5.2 Uvedba
regionalnega
prostorskega planiranja
5.5.5 Uvajanje
digitalizacije za učinkovito
upravljanje virov in za
približanje storitev
občanom na ravni regije
5.5.5 Uvajanje
digitalizacije za učinkovito
upravljanje virov in za
približanje storitev
občanom na ravni regije

20.000.000,00

21.600.000,00

3.700.000,00

350.000,00

270.000,00

100.000,00

1.500.000,00

Strokovne podlage

Občina Ajdovščina

Učinkovito
upravljanje
razvoja regije

5.5.5 Uvajanje
digitalizacije za učinkovito
upravljanje virov in za
približanje storitev
občanom na ravni regije

1.000.000,00

