
 

  

 

Sklepi 8. zasedanja Odbora za spremljanje  

Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija  

v obdobju 2014-2020 

27. november 2019, Podčetrtek (Slovenija)  

SKLEP 1:  

Člani Odbora za spremljanje so potrdili spremenjen dnevni red 8. seje Odbora za spremljanje. 

 

SKLEPA 2:  

2.1 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. 

2.2 Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s spremembami članstva pritožbene komisije.  

 

SKLEP 3:  

Člani Odbora za spremljanje  so bili seznanjeni z rezultati evalvacije učinkovitosti in uspešnosti 
programa.  

 

SKLEPI 4:  

4.1 Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s potekom 5. roka javnega razpisa za preložitev 
projektnih vlog in so razpravljali o 10 administrativno ustreznih in upravičenih projektnih vlogah. 

4.1.1 Člani Odbora za spremljanje so odobrili 6 projektov. Odobreni projekti so sledeči: 
prednostna os 1: H2GreenTECH, Go MED, COMMON ACCESS 2 in ASAM; prednostna os 2: 
BioDiTOUR; prednostna os 3: YOUIND. Odobreni projekti bodo sofinancirani s sredstvi ESRR 
tekočega obdobja in drugih programskih sredstev. 

4.1.2 Člani odbora za spremljanje so zavrnili 4 projekte. Zavrnjeni projekti so: prednostna os 1: 
INregioWIN, CAPACON 2 in SGU+; prednostna os 3: ActiveNEETs. 

4.2 Člani Odbora za spremljanje so se odločili, da bo javni razpis ostal odprt in da bodo na spletni 
strani programa objavljene informacije o potrebi po projektih v okviru prednostne osi 2, 
specifičnega cilja 6f. O datumu zaključka šestega roka se bo odločalo na naslednji seji Odbora za 
spremljanje. 

 

SKLEP 5:  

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni z aktivnostmi na področju preprečevanja goljufij, 
nepravilnosti in revizij.   

 

SKLEP 6:  

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

 



 

  

SKLEP 7: 

Člani Odbora za spremljanje so odobrili letni komunikacijski načrt za leto 2020. 

 

SKLEP 8: 

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s predlaganimi spremembami projekta Alpe Adria 
Kravanke/Karawanken in so jih potrdili. 

 

SKLEP 9: 

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s predlaganimi spremembami projekta goMURa in so 
jih potrdili. 

 

SKLEP 10: 

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s predlaganimi spremembami projekta Tehnična 
pomoč 4 – Revizijski organ/revizijsko telo in so jih potrdili. 

 

SKLEP 11: 

Člani Odbora za spremljanje so se strinjali, da bo naslednja, 9. seja Odbora za spremljanje izvedena 
17. marca 2020 v Avstriji. 

 
 

 

 


