
Delavnica za prijavitelje

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

2014-2020

Mojca Muršec, 

vodja Skupnega sekretariata Interreg SI-AT

Slovenj Gradec, 3.  6. 2019



Program delavnice
10.00 Uvodni pozdrav in informacije o javnem razpisu

Mojca Muršec, vodja Skupnega sekretariata

Upravičenost izdatkov

Aleš Mir, Skupni sekretariat

Informiranje in obveščanje

Mojca Muršec, vodja Skupnega sekretariata

Predstavitev elektronskega sistema spremljanja (eMS) in prijavnice s prilogami

Tadej Novak, Skupni sekretariat

Vprašanja in odgovori ter zaključek delavnice 
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Pogodbeno vezana ESRR sredstva
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13.879.728,06 € 17.186.453,46 € 12.389.061,61 €
43.455.243,13 € 

1. PO 2. PO 3. PO Trenutno vezana 
sredstva

96,6 % vseh razpoložljivih sredstev



Priority ERDF TOTAL Still remaining ERDF

Nizi1 1 13.879.728,06 16.459.205,97 1.144.080,94

Nizi2 2 17.186.453,46 20.325.840,83 377.809,54

Nizi3 3 12.389.061,61 14.575.366,74 11.221,39
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 PO1: čezmejni projekti na področju 
raziskav in razvoja, projekti na področju 
internacionalizacije

 PO2: projekti s področja, ki 
vključujejo raziskovalne institucije na 
področju upravljanja in koristne rabe 
vodnih virov (6f) 



RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Priročnik o izvajanju projektov za upravičence

Predloga Izjave vodilnega partnerja

Predloga Izjave projektnega partnerja

Vzorec pogodbe o sofinanciranju

Vzorec sporazuma o partnerstvu
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Priročnik o izvajanju 

projektov za 

upravičence



SESTAVA PARTNERSTVA

 vsaj en PP iz SLO in en iz AT ali 

EZTS registrirano  v eni od 

sodelujočih držav (priporočeno 

ne več kot 6 PP)

VP iz programskega območja

9



VELIKOST IN TRAJANJE PROJEKTOV

VELIKOST:

 vsaj 50.000 EUR ESRR sredstev

 kot priporočilo ne več kot 3.000.000 EUR ESRR

TRAJANJE:

 kot priporočilo ne več kot 36 mesecev
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DELEŽ SOFINANCIRANJA

 Iz programa se lahko financirajo samo 

upravičeni izdatki, pri čemer lahko 

sofinanciranje ESRR znaša do največ 85 %

skupnih upravičenih stroškov; vsaj 15% je 

potrebno zagotoviti iz drugih virov.
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MERILA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA

 skupno načrtovanje (obvezno)

 skupno izvajanje (obvezno)

 skupno osebje

 skupno financiranje

Projekt je upravičen do sofinanciranja, če so 
izpolnjena vsaj tri merila čezmejnega sodelovanja.
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ZAČETEK IN ZAKLJUČEK PROJEKTA

 Kot prvi možni začetek projekta šteje datum oddaje 
projektne vloge v eMS. 

 Zaključek projekta je datum naveden v Pogodbi o 
sofinanciranju (najkasneje do 31. 12. 2022).

V obdobje trajanja projekta je potrebno vključiti tudi 
administrativni zaključek projekta.
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DRŽAVNA POMOČ

 Državna pomoč je opredeljena kot katera koli pomoč 
države članice ali pomoč iz njenih virov v kakršni koli 
obliki, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala 
konkurenčnost z dajanjem prednosti nekaterim 
podjetjem pri proizvodnji določenega blaga, če 
vpliva na trgovanje med državami članicami, ki ni 
skladno z notranjim trgom. (Člen 107(1) PDEU 
(Pogodbe o delovanju Evropske unije))
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Težava

Katera težava 
je bila 
ugotovljena?

Sprememba

Katera 
sprememba je 
potrebna?

Kako 
predlagana 
sprememba 
ustreza ciljem 
programa?

Specifični cilji

Kateri so nameni 
projekta, izhodišča 
in cilji?

Dejavnosti/ 
nep. učinki 
(outputi)

Katere dejavnosti/ 
neposredni učinki 
bodo povzročili 
spremembo?

Katere ciljne 
skupine bodo 
zajete?

Rezultati

Kateri so rezultati 
projekta?

Kako zagotoviti 
trajnost 
rezultatov?

Katero spremembo 
potrebuje programsko 
področje?

Kako rezultati 
projekta prispevajo 
k potrebovani 
spremembi?

PROJEKTNA 

LOGIKA 

INTERVENIRANJA
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PODROČJA POSEBNE POZORNOSTI PRI 

IZVAJANJU PROJEKTA

 upoštevanje pravil v zvezi z oddajo javnih naročil

 upoštevanje navodil o informiranju in obveščanju

 ločene računovodske evidence

 sprotno in takojšnje poročanje o 
spremembah/težavah pri izvedbi projekta



PREDLOŽITEV VLOGE

Vlogo je možno oddati 
skozi celotno obdobje 
trajanja razpisa do porabe 
sredstev.

5. rok: 4. julij 2019 ob 12. 
uri
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IZBOR PROJEKTOV
 Postopek izbora v dveh fazah

1. Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti 

(SPREMEMBA RAZPISA: v primeru napačno izpolnjenih polj (največ 4 polja), ki se ocenjujejo v 
okviru  administrativnega merila A4 (Vloga je sestavljena v ustreznem jeziku/jezikih), se pozove 
vodilnega partnerja za dopolnitve.)

2. ocenjevanje kakovosti (merila strateškega in operativnega ocenjevanja)

 Merila za ocenjevanje kakovosti (specifična vodilna načela za posamezno 
prednostno naložbo)

 60% 

 Končno odločitev o odobritvi/zavrnitvi/odložitvi/postavitvi na rezervno lestvico 
sprejme Odbor za spremljanje
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Najpogostejše administrativne napake

 Vsa polja v prijavnici/eMS niso izpolnjena in/ali niso izpolnjena dvojezično
(slovensko in nemško). 

 Specifični cilji projekta manjkajo.

 Roki za oddajo poročila vodilnega partnerja Skupnemu sekretariatu so 
prekratki. Priporočilo je pet mesecev po datumu zaključka dotičnega obdobja 
poročanja.

 Vrednosti dosežkov v prijavnici/eMS niso pravilni (npr. podatki se nanašajo 
na zneske/stroške in ne na vrednosti).
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 Stroškovni načrt v prijavnici/eMS ni izpolnjen dvojezično
(slovensko/nemško).

 V primeru uporabe možnosti pavšalne stopnje, in sicer za 
stroške osebja ali pisarniške in administrativne izdatke, možnost 
pavšalne stopnje ni izbrana/označena v stroškovnem načrtu 
prijavnice/eMS.

 Nepravilno izpolnjene oz. manjkajoče priloge



Nasvet:

 Ob oddaji prijavnice v eMS preverite, ali so vsa polja 
izpolnjena (in izpolnjena dvojezično) in da ni poševnic, 
presledkov ipd. v poljih prijavnice, ki se nanašajo na 
nemški in slovenski jezik. 

 Pred vnosom podatkov v stroškovni načrt preverite 
pravilnost obdobij poročanja in možnosti pavšalne 
stopnje (flat rate option). 

 Priloge

20



Podpora v času razpisa

Skupni sekretariat Interreg V-A Slovenija-Avstrija
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Sektor za upravljanje čezmejnih programov
Trubarjeva 11
SI-2000 Maribor

Kontaktni osebi za razpis:
Mojca Muršec
tel. + 386 (0)1 400 31 67
e-pošta: si-at.svrk@gov.si

Natalie Majcenovič
tel. + 386 (0)1 400 31 53
e-pošta: si-at.svrk@gov.si

Za informacije o eMS pokličite +386 1 400 3159.
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Podpora pri razvoju projektov

Nacionalni organ v Sloveniji
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje

Kontaktna oseba: Mateja Vegič
tel. + 386 (0)1 400 31 69
e-pošta: mateja.vegic@gov.si

Nadomestna kontaktna oseba: Urška Trojar
tel. + 386 (0)1 400 34 75
e-pošta: urska.trojar@gov.si
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Informacije glede vsebine 
projekta, državnih pomoči in 

iskanja projektnih partnerjev …



Regionalni organi v Avstriji

R M B - Regionalmanagement Bgld GmbH

Marktstraße 3, Technologiezentrum Eisenstadt, A-7000 Eisenstadt

Kontaktna oseba : Harald Ladich

tel. 0043 2682 704 2424, e-pošta: harald.ladich@rmb.co.at

Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abt. 17 - Landes- und Regionalentwicklung

Trauttmanssdorfgasse 2,  A-8010 Graz

Kontaktna oseba: Sabina Cimerman

tel. 0043 316 877 5833, e-pošta: sabina.cimerman@stmk.gv.at

Kontaktna oseba: Bettina Rinner

tel: 0043 (0) 316 877 2553, e-pošta: bettina.rinner@stmk.gv.at

Amt der Kärntner Landesregierung, Abt. 1 – Landesamtsdirektion
Uabt. Europäische und internationale Angelegenheiten
Mießtaler Straße 1
9021 Klagenfurt am Wörthersee
Kontaktna oseba: Thomas Schicho

Tel: +43 (0)50 536-10137, e-pošta: thomas.schicho@ktn.gv.at

KWF Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds 

Völkermarkterring 21-23, A-9020 Klagenfurt

Kontaktna oseba : Eva-Maria Wutte-Kirchgatterer

tel. 0043 463 55 800 11, e-pošta: wutte-kirchgatterer@kwf.at
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Informacije glede vsebine 
projekta, državnih pomoči in 

iskanja projektnih partnerjev …
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