
 

  

 

Sklepi 7. zasedanja Odbora za spremljanje  

Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija  

v obdobju 2014-2020 

4. april 2019, St. Martin an der Raab (Avstrija)  

SKLEP 1:  

Člani Odbora za spremljanje so potrdili dnevni red 7. seje Odbora za spremljanje. 

 

SKLEP 2:  

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s trenutnim stanjem izvajanja ter predvidenimi 
aktivnostmi v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 
2014-2020.  

 

SKLEPI 3:  

3.1 Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni z indikativno časovnico in organizacijo procesa 
programiranja čezmejnega program Slovenija-Avstrija 2021-2027.  

3.2 Člani Odbora za spremljanje, kot predstavniki Avstrije in Slovenije, so sklenili ustanoviti taks 
force za programiranje za Interreg program Slovenija-Avstrija 2021-2027.  

3.3 Proces programiranja za obdobje 2021-2027 bo sprožil sedanji organ upravljanja/skupni 
sekretariat z organizacijo prvega srečanja taks force skupine za programiranje programa 
Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027 julija 2019. 

 

SKLEP 4:  

Člani Odbora za spremljanje so zavrnili projekta SIAT334 HpSI in SIAT337 INregioWIN kot 
administrativno neustrezna in neupravičena.  

 

SKLEPI 5:  

5.1 Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s potekom 4. roka javnega razpisa za preložitev 
projektnih vlog in so razpravljali o 15 administrativno ustreznih in upravičenih projektnih 
vlogah.  

5.1.1 Člani Odbora za spremljanje so odobrili 2 projekta. Odobrena projekta sta sledeča: prednostna 
os 2: BANAP; prednostna os 3: Co_Operation.  

5.1.2 Člani Odbora za spremljanje so odložili 4 projekte: Odloženi projekti so sledeči: prednostna os 
1: ASAM, H2GreenTECH; prednostna os 2: BioDiTOUR; prednostna os 3: YOUIND. 

5.1.3 Člani odbora za spremljanje so zavrnili 9 projektov. Zavrnjeni projekti so: prednostna os 1: 
DELIVER, REM TOOLBOX; prednostna os 2: Falco, SOS, Drava/Drau Experience; prednostna os 
3: Leben besser Leben, GEMEINSAM STÄRKEN, INTERACT, COAP. 

5.2  Člani Odbora za spremljanje so sprejeli odločitev o datumu zaključka 5. roka javnega razpisa za 
predložitev vlog, ki bo 4. julija 2019 ob 12. uri.   

 



 

  

 

SKLEP 6:  

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni z aktivnostmi promocije programa in projektov. 

 

SKLEP 7: 

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni z rezultati seminarja INTERACT o skladih za male 
projekte. 

 

SKLEP 8: 

Člani Odbora za spremljanje Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s predlaganimi 
spremembami projekta E-CARRIAGE 4CBST in so jih potrdili. 

 

SKLEP 9: 

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s predlaganimi spremembami projekta SI-MUR-AT in 
so jih potrdili. 

 

SKLEP 10: 

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s spremembami članstva pritožbene komisije in so se z 
njimi strinjali.  

 

SKLEP 11: 

Člani Odbora za spremljanje so se strinjali, da bo naslednja, 8. seja Odbora za spremljanje izvedena 
predvidoma 27. in/ali 28. novembra 2019 v Sloveniji. 

 
 

 

 


