
 

  

 

Sklepi 9. zasedanja Odbora za spremljanje  

Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija  

v obdobju 2014-2020 

6. november 2020, zasedanje na spletu (online) 

 

SKLEP 1:  

Člani Odbora za spremljanje so potrdili dnevni red 9. seje Odbora za spremljanje. 

 

SKLEPA 2:  

2.1 Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s trenutnim stanjem izvajanja programa in 
predvidenimi aktivnostmi v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v 
programskem obdobju 2014-2020 ter z aktivnostmi v okviru načrtovanja programa za obdobje 
2021-2027.  

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

 

SKLEPA 3:  

3.1 Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s prejeto zahtevo za spremembo projekta 
Tehnična pomoč 4 – Revizijski organ/Revizijsko telo in odločili, da se predlagan premik sredstev 
v višini 49.642,86 EUR skupnih upravičenih stroškov (34.750,00 EUR ESRR) s projektnega 
partnerja na vodilnega partnerja odobri. 

3.2 Člani Odbora za spremljanje so se strinjali, da se preostala sredstva projektnega partnerja v 
višini 49.642,86 EUR skupnih upravičenih stroškov (34.750,00 EUR ESRR) na podlagi izraženih 
potreb v znesku 24.750 EUR ESRR prenesejo na projekt Tehnična pomoč 3 – Steiermark in v 
znesku 10.000 EUR ESRR na projekt Tehnična pomoč 3 – Kärnten. 

 

SKLEPI 4:  

4.1 Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s potekom (statistika, postopki itd.) 6. in 7. roka 
javnega razpisa za preložitev projektnih vlog v okviru programa.  

4.2 Člani Odbora za spremljanje so razpravljali o 1 administrativno ustrezni in upravičeni projektni 
vlogi, ki je bila prejeta v okviru 6. roka javnega razpisa za predložitev projektnih vlog in 2 
administrativno ustreznih in upravičenih projektnih vlogah, ki sta prispeli v okviru 7. roka 
javnega razpisa za predložitev projektnih vlog in so bili predstavljeni na zasedanju.  

4.3 Člani Odbora za spremljanje so odobrili 3 projekte v okviru 2. prednostne osi. Odobreni projekti 
so sledeči: RENATA (350.000 EUR ESRR), KaraWAT (296.893,27 EUR ESRR) in Ri(ver)-Charge 
Charge (297.500 EUR ESRR). Odobreni projekti bodo sofinancirani s sredstvi ESRR tekočega 
obdobja in drugih programskih sredstev.  

 

 

 



 

  

 

 

SKLEP 5:  

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni z nadaljnjimi ukrepi (follow-up measures) v skladu z 
ugotovitvami vrednotenja učinkovitosti in uspešnosti programa.  

 

SKLEP 6:  

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni z rezultati vrednotenja vpliva I programa. 

 

SKLEP 7: 

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s predlaganimi spremembami projekta Co-Operation 
in so jih potrdili. 

 

SKLEP 8: 

Člani Odbora za spremljanje so sklenili, da bo naslednje zasedanje Odbora za spremljanje potekalo 
predvidoma 18. maja 2021 v Avstriji.  


