
Posodobljeno: 24. 5. 2018 

1 
 

 

Pogosta vprašanja (FAQ) 

Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020 

SPLOŠNA VPRAŠANJA 

1. Ali je možno, da je partnerska organizacija iz Avstrije nacionalna organizacija s sedežem na 
Dunaju? 

Dunaj je kot lokacija projektnega partnerja sicer zunaj programskega območja, vendar znotraj EU, s čimer 
so projektni partnerji iz zadevne lokacije tudi lahko upravičeni do sodelovanja v programu. Pri tem je 
potrebno izpostaviti, da lahko partner, ki ima sedež zunaj programskega območja v projektu sodeluje zgolj 
kot projektni in ne kot vodilni partner, hkrati pa je potrebno njegovo vlogo/vključenost ustrezno utemeljiti 
v prijavnici. Več o upravičenosti projektnih partnerjev za sodelovanje v projektu je navedeno v Priročniku o 
izvajanju projektov za upravičence (2. del, poglavje 1.1). 

2. Ali lahko v okviru prednostne osi 2 in 3 kot projektni partnerji sodelujejo tudi zasebne 
institucije? 

V okviru termina podjetje (navedeno kot vrsta upravičencev v okviru prednostne osi 1) se razume 
organizacija, ki proizvaja produkte ali nudi storitve za potrebe trga z namenom doseganja dobička. Pravne 
oblike podjetja so lahko različne (s.p., d.o.o., GmbH, AG …). Institucije, ki so navedene kot vrsta 
upravičencev v okviru prednostnih osi 2 in 3, se razume kot javne ali zasebne institucije, ki s projektnimi 
aktivnostmi delujejo v »javnem interesu« in so po pravni obliki prav tako lahko d.o.o., GmbH …  

3. Skladno z uredbo EU 1299/2013 (člen 13) mora imeti vodilni partner sedež znotraj programskega 
območja. Ali je lahko vodilni partner institucija, ki ima v programske območju zgolj izpostavo in 
ali mora biti le-ta samostojna pravna oseba? 

Vodilni partner mora imeti v programskem območju sedež oziroma izpostavo, ki je samostojna pravna 
oseba (odgovornost in podpisniki so znotraj te zadevne institucije). 

4. Ali je potrebno za projekt izdelati investicijsko dokumentacijo (npr. IP, DIIP) in ali je v primeru 
obnove ali gradnje potrebno predložiti upravna dovoljenja že ob prijavi?  

V kolikor nacionalna zakonodaja ali drugi  akti za aktivnost, ki jo načrtujete zahteva izdelavo investicijske 
dokumentacije je ta seveda potrebna. Ob prijavi projekta na program sodelovanja Interreg SI-AT le-te ni 
potrebno predložiti, je pa potrebno v okviru Izjave projektnega partnerja, ki je del razpisne dokumentacije, 
označiti in s podpisom potrditi, da (v kolikor projektne aktivnosti to zahtevajo)  z njo razpolagate (ste  lastnik 
zemljišča oziroma imate dovoljenje za izvedbo del na zemljišču ter, da imate vso potrebno naložbeno 
dokumentacijo (točka 5 omenjenega dokumenta)). 
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5. Imamo primer, da je vodilni partner iz programskega območja, projektni partner pa izven 

programskega območja; ali je dopustno, da so rezultati projekta izven programskega območja? 

Rezultati  in učinki projekta morajo biti v programskem območju. 

6. Ali so v okviru programu kakšna sredstva namenjena predfinanciranju? 

S strani programa INTERREG V-A SI-AT predfinanciranje ESRR sredstev ni predvideno. 

7. Ali je potrebno imeti gradbeno dovoljenje že ob oddaji prijavnice? 

Da.  

8. Ali lahko partner (npr. občina x ) sofinancira 15 % (lastni prispevek) partnerju (npr. društvo y) ? 

Da.  

9. Ali lahko v okviru projekta poleg partnerjev sodelujejo tudi pridruženi partnerji  (npr. občine 

brez »budgeta«, le s potnimi stroški)  

V okviru programa INTERREG V-A SI-AT pridruženi partnerji niso predvideni in kot taki ne morejo nastopati 
kot partnerji v projekti, prav tako njihovi stroški niso upravičeni. Skladno s poglavjem 2.3 Priročnika o 
izvajanju projektov za upravičence, 2. del (Razvoj projekta), lahko, če projektne aktivnosti za izvedbo 
ustrezne projektne vsebine zahtevajo vključevanje posebnih institucij (poleg projektnih partnerjev), le-te 
opišete v ustreznem delu prijavnice. Izdatki, ki jih imajo tovrstne institucije, ki ne nastopajo kot partnerji v 
projektu, niso upravičeni v okviru upravičenih izdatkov projekta. 

10. Koliko časa povprečno preteče od oddaje vloge do podpisa pogodbe?  

Podpis ESRR pogodbe je predviden najkasneje 6  mesecev po roku za oddajo projektov. 

11. Ali mora v  okviru 1. prednostne osi kot partner nujno nastopati podjetje?  

Kot partner mora podjetje nujno nastopati le v okviru 3. specifičnega cilja 1. prednostne osi. 

12. Kakšna je predvidena dinamika poročanja?  

Predvidoma poročanje poteka na vsakih 6 mesecev. V primeru večjih stroškov za investicije, je možno 
poročanje tudi na vsake 3 mesece. Dinamika poročanja mora biti za vse partnerje v projektu  enaka. 

13. Ali so v času trajanja projekta možne spremembe, in če ja, koliko le teh?   

Projekt je treba skrbno načrtovati. Seveda pa se lahko med izvajanjem projekta pojavi potreba po 

spremembi prijavnice, da bi bila ta prilagojena dejanskim potrebam in omogočala uspešen zaključek 

projekta ter doseganje zastavljenih ciljev. Spremembe, morajo biti predhodno odobrene s strani 



Posodobljeno: 24. 5. 2018 

3 
 

programskih teles, da so kasneje stroški upravičeni. Na splošno velja, da sprememba projekta lahko nastopi 

največ dvakrat v okviru trajanja projekta. 

14. Katere so obvezne priloge k prijavnici? 

K prijavnici je treba v sistem eMS naložiti/priložiti: podpisano dvojezično Izjavo vodilnega partnerja, 
podpisane dvojezične Izjave projektnih partnerjev (to izjavo podpiše vsak partner zase, vključno z vodilnim 
partnerjem) ter s strani vseh partnerjev in vodilnega partnerja podpisan dvojezični Partnerski sporazum.  

15. Kako je s funkcijo iskanja partnerjev (»partner search«), ki na spletni strani programa trenutno 

še v izdelavi? 

Trenutno so podatki o partnerjih, ki so sodelovali v odobrenih projektih v obdobju 2007-2013 dostopni na 

na stari spletni strani programa OP SI-AT 2007-2013. Kmalu bo podatke glede iskanja partnerjev možno 

vpisati in jih pregledovati tudi na novi spletni strani programa.  Predpogoj, da bo funkcija iskanja partnerjev 

dosegla svoj namen je, da se potencialni  partnerji v ta seznam tudi vpišejo.  

16. Ali morajo biti navedeni cilji v točki 2 Partnerskega sporazuma enaki ciljem v prijavnici? 

Da.  

17. V primeru da sta pri partnerju dva zakonita zastopnika, ali se na koncu dokumenta pri 

podpisnikih v prilogah k prijavnici (izjavah in partnerskem sporazumu) lahko doda dodatni 

podpisnik? 

Da.  

18. Ali so mogoče pritožbe na različne postopke (npr. izbor projektov, upravičenost izdatkov …)? 

Da, vendar le v utemeljenih primerih. Nekaj informacij o reševanju pritožb je navedenih že v Programu 

sodelovanja (poglavje 5) in Priročniku o izvajanju projektov za upravičence (3. del). Nadaljnje informacije o 

postopku vložitve pritožb bodo določene v posameznih programskih in nacionalnih dokumentih, 

upravičenci pa bodo o njih tudi obveščeni.  

19. Kdaj se predvideva prvo izplačilo ESRR sredstev? 

Po končanem 6. mesečnem obdobju poročanja se predvideva še vsaj 5 dodatnih mesecev za oddajo in 

pregled vseh relevantnih poročil. Iz tega izhaja, da  bodo morali projektni partnerji potrebna sredstva za 

izvajanje projektnih aktivnosti zalagati približno leto dni.  

20. Ali dodelitev pomoči po pravilu »de minimis« velja le za podjetja? 

Ne, pri dodeljevanju pomoči po pravilu » de minimis« se preverjajo aktivnosti in ne pravna oblika.  
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21. Kje lahko najdemo Priročnik o izvajanju projektov za upravičence? 

Priročnik o izvajanju projektov za upravičence je del razpisne dokumentacije in je objavljen na spletni strani 

programa na naslednji povezavi: http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-

projektov/. Dokument je sestavljen iz več vsebinsko zaključenih delov, ki vam služijo kot pomoč pri pripravi 

projektne vloge in, v primeru odobritve projekta, kasneje tudi pri izvajanju. 

22. V okviru projekta bi najprej skupaj razvijali in načrtovali projektno tehnično dokumentacijo in 

potem v istem projektu še  izvajali enoten investicijski projekt, ali je to možno?  

V primeru projektov, ki predvidevajo investicije/naložbe v infrastrukturo mora zadevni projektni partner že 

ob oddaji vloge razpolagati z ustrezno dokumentacijo, ki je skladno z nacionalno zakonodajo potrebna za 

izvedbo tovrstnih aktivnosti.  

23. Nekatere naložbe po slovenski zakonodaji ne potrebujejo gradbenega dovoljenja, ker so po 

Zakonu o graditvi objektov oz. uredbi o razvrščanju objektov to t. i. "enostavni objekti" ali pa se 

uvrščajo po navedeni uredbi med opremo (pr. urbana oprema, ki se ne vgrajuje, betonira). Kljub 

temu pa za te posege v prostor potrebujemo soglasja v primeru, da se naložba nahaja v Natura 

2000, zavarovanem območju, kulturni dediščini, gozdu, ipd.. Ali je v primeru tovrstnih  

enostavnih objektov (vgrajene table, ploščadi, igrišča do določene površine  m2,..), potrebno ob 

prijavi imeti tudi že soglasja ustreznih služb – soglasodajalcev?  

V kolikor je za tovrstne objekte skladno z nacionalno zakonodajo potrebno pridobiti soglasje, potem je le-

to potrebno imeti že v času predložitve vloge.  

24. Ali je pomembno imeti uravnoteženo razmerje med  številom partnerjev iz Slovenije in Avstrije 

(oz. je zaželeno, da je enako število SI in AT partnerjev, ali pa igra vlogo kak drug kazalnik 

uravnoteženosti med partnerji iz obeh držav)?  

Partnerstvo naj bo uravnoteženo v smislu načrtovanih dejavnostmi, odgovornosti in rezultatov. Gre za 

čezmejne projekte, ki že v osnovi predpostavljajo uravnoteženost na vseh ravneh, seveda pa je le-ta tesno 

povezana z vsebino projekta. 

25. Ali je pomembno le to, da so partnerji/upravičenci s seznama upravičencev  ali pa ima   

pomembno vlogo tudi sestava mreže partnerjev. Na primer toliko podjetij, toliko institucij, ki 

zastopajo gospodarske in socialne interese zaposlenih/delodajalcev itd.  

Ta odgovor je tesno povezan z vsebino vašega projekta, partnerji naj torej bodo takšni kot so za uspešno 

izvajanje vsebine projekta potrebni in seveda upravičeni v okviru prednostne naložbe. 

26. Kdaj je predviden 2. rok prijave na javni razpis SI-AT in ali bo pred tem rokom tudi kakšna 

delavnica za prijavitelje? 

 

http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
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Naslednji rok za oddajo bo predvidoma v mesecu juliju 2016 in tudi pred tem rokom je predvidena 

informativna delavnica. Vse relevantne informacije (naslednji rok za oddajo vlog, datum in kraj delavnice...)  

bodo objavljene na spletni strani www.si-at.eu.  

27. V programskih dokumentih je v angleškem poimenovanju tematskega cilja 1 navedeno, v 
nemškem prevodu se za besedo »technological« uporablja beseda  »technischer«.   Katera 
jezikovna različica je zavezujoča? 

V primeru neskladij med jezikovnimi različicami razpisne dokumentacije se kot orodje za razumevanje 
uporablja angleška različica. V zadevnem primeru je ustrezen nemški prevod tematskega cilja 1 sledeč; 
Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation in pripadajočega specifičnega cilja 1 
Stärkung von F&I in technologischen und wirtschaftlichen Stärkefeldern durch grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit von relevanten Stakeholdern. 

28. Ali je potrebno že pred oddajo prijavnice v sistemu eMS upoštevati morebitno državno pomoč, 
ki lahko posledično za projektnega partnerja pomeni nižjo stopnjo sofinanciranja?   

Partner naj vidik državnih pomoči upošteva v kolikor je mogoče v času priprave projekta. Končna presoja s 
strani pristojnih organov bo opravljena v času do odločitve Odbora za spremljanje.  

29. Kaj se pričakuje znotraj sledečih kazalnikov neposrednega učinka prednostne naložbe 1b? 
 Število podjetij, ki prejemajo podporo (CO01) 

Ta programski kazalnik meri število podjetij, ki sodeluje v projektu in so neposredno podprta s strani 
programa (število podjetij v vlogi projektnih partnerjev). 

 Število podjetij, ki prejemajo nepovratna sredstva (CO02). 

Ta programski kazalnik meri število podjetij, ki sodeluje v projektu in prejemajo neposredno nepovratno 
podporo s strani programa (število podjetij v vlogi projektnih partnerjev). Kazalnik je podskupina kazalnika 
CO01. 

 Število podjetij, ki prejemajo nefinančno podporo (CO04).  

Ta programski kazalnik meri število podjetij, ki prejemajo kakršnokoli podporo (tudi nefinančno npr. 
svetovanja, podjetniški inkubatorji …). V ta kazalnik se štejejo tako podjetja v vlogi projektnih partnerjev 
kot tudi v vlogi ciljne skupine. Kazalnik je podskupina kazalnika CO01. 

 Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami (CO26). 

Ta programski kazalnik meri število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi institucijami. Sodelovanje je 
lahko novo ali že obstoječe. Sodelovanje naj bi trajalo vsaj toliko kolikor traja projekt. V ta kazalnik se 
štejejo podjetja v vlogi projektnih partnerjev. 

30. Kaj se pričakuje znotraj kazalnikov rezultatov prednostne naložbe 11b? 
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V okviru prednostne osi 3 sta na ravni programa definirana dva kazalnika rezultata, in sicer 1. Stopnja 
trajnostnega institucionalnega sodelovanja na področju energije in obvladovanja tveganj ali zdravja in 
socialne kohezije v programskem območju in 2. Stopnja čezmejnega sodelovanja med občinami in 
državljani v programskem območju. Prvi kazalnik meri kakovost in kvantiteto institucionalnega sodelovanja 
na področju energije in obvladovanja tveganj ali zdravja in socialne kohezije in bo merjen s pomočjo 
izvedene ankete. Drugi kazalnik meri kakovost in kvantiteto institucionalnega sodelovanja med občinami 
in državljani na programskem območju in bo tudi merjen s pomočjo izvedene ankete. Istovrstni anketi sta 
bili s strani programa izvedeni tudi v letu 2015, s čimer je bila določena začetna vrednost obeh kazalnikov. 
Obe anketi bosta izvedeni z naše strani (s strani programa) in sicer v času trajanja programa (poročanje v 
letih 2018 in 2020) ter ob zaključku programa v letu 2023. 

31. Kaj pomeni, da je priporočeno število projektnih partnerjev 6?  

Gre za priporočilo in ne določilo minimalnega ali maksimalnega števila projektnih partnerjev. Število 

projektnih partnerjev je tesno povezano z vsebino in aktivnostmi, ki jih bo projektno partnerstvo izvajalo. 

32. V projektu želimo na pohodniški poti postaviti panoramske table, klopi, informativne table ipd., 

vendar upravičenec ni lastnik zemljišča, kjer bodo te zadeve  postavljene. A je dovolj, da 

upravičenec v tem primeru pridobi od lastnika zemljišča soglasje/dovoljenje za postavitev le-

teh? 

Da, soglasje/dovoljenje od lastnika zemljišča zadostuje, saj rezultat postavitve takšnih zadev ni zgradba ali 

gradnja. Za tovrstne zadeve je treba pridobiti soglasja/dovoljenja. 


