DELAVNICA NA TEMO POROČANJA, UPRAVIČENIH IZDATKOV,
DRŽAVNIH POMOČI TER INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA
JAVNOSTI
SESSIONE IN-FORMATIVA IN TEMA DI RENDICONTAZIONE,
RICHIESTE DI RIMBORSO ED INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
NOVA GORICA 07.09.2010

Namen delavnice

 Predstavitev delovanja struktur v podporo izvajanju projektov;
 Predstavitev finančnih tokov, pravil na področju upravičenosti
izdatkov,

kontrole

izdatkov,

obveznosti

glede

hrambe

dokumentov,
 Obveznosti

in

dolžnosti

na

področju

informiranja

in

obveščanja
 Diskusija glede odprtih problematik
 Osebni stik s strukturami programa in posebej kontrolorji
Prvostopenjske kontrole.
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STRATEŠKI PROJEKTI JAVNI RAZPIS 01/2009

 28.04.2010: Objava prednostne lestvice UL FVG št. 17 in objava
na spletni strani programa – dopis VP
 Od 20. aprila 2010 do maja 2010: sestanki z VP
 Podpis prve pogodbe 13/07/2010; danes 11/13 podpisanih
 3 delavnice za podporo pri izvajanju projektov
 vzpostavitev načela vodilnega partnerja pri podpori projektov
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NAČELO VODILNEGA PARTNERJA
Uredba (ES) 1080/2006, 20. člen:
„Odgovornost glavnega upravičenca (Vodilnega partnerja) in drugih
upravičencev”
Namen: zmanjšati verigo odgovornosti in lažje upravljanje tokov
Vodilni partner (VP) je:
 določi ureditev odnosov med upravičenci s sporazumom,
 odgovoren za zagotavljanje izvajanja celotnega projekta,
 zagotavlja, da so bili izdatki, ki so jih prijavili upravičenci pri
projektu, izplačani za izvajanje projekta in se ujemajo z dejavnostmi,
o katerih so se dogovorili upravičenci (namenskost sredstev),
 preveri, da so izdatke upravičencev potrdili nadzorniki,
 odgovoren za transfer sredstev ostalim partnerjem na projektu.
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NAČELO VODILNEGA PARTNERJA
9. člen pogodbe o dotaciji sofinanciranja (VP POZORNO PREBRATI)
UPRAVLJANJE PROJEKTA:
 odgovoren za vse obveznosti Pogodbe o dotaciji sofinanciranja in
pravilno, namensko in s pravili skladno izvajanje s strani PP,
 obvešča partnerje projekta in se dogovarja glede posebnih aspektov
izvajanja projekta (datume poročanja; listo indikatorjev in
doseganje rezultatov; smiselnosti in potrebi sprememb projektnih
aktivnosti),
 imenuje vodjo projekta in zagotavlja vodenje ter upravljanje
projekta.
POROČANJE:
 odgovoren za pripravo vmesnih poročil in končnega poročila na
ravni projekta (zbere vso relevantno dokumentacijo),
 izstavi zahtevek za izplačilo.
 nakaže sredstva partnerjev v najkrajšem možnem času.
INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE
 odgovoren za komunikacijo s strukturami programa,
 pravočasno ukrepa in informira Organ Upravljanja o težavah ali
nepravilnostih na projektu ter kršenja pogodbenih obveznosti,
 zagotavlja izvajanje informiranja in obveščanja v skladu s pravili
programa.
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NAČELO VODILNEGA PARTNERJA
Vodilni partner je centralni element med partnerstvom in strukturami programa
VP mora zagotavljati:
- dobro komunikacijo in upravljanje,
- finančno in administrativno usposobljenost,
- dobro poznavanje programskega območja v obeh državah,
- stalne kontakte s partnerji.
VP ni izključno odgovoren za izvedbo aktivnosti – Partnerska pogodba
Partnerji na projektu:
- odgovoren napram VP za izvedbo dogovorjenih aktivnosti,
- prevzame sam odgovornost za kakršno koli nepravilnost glede
prijavljenih izdatkov,
- poročajo v skladu z dogovorjenim planom poročanja na ravni projekta,
- pravočasno informira VP o težavah ali nepravilnostih na projektu,
- izvaja aktivnosti informiranja in obveščanja na projektu v dogovoru z VP.
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SKRBNIKI PROJEKTOV STC
ADRIA A

Michele Becia

CARSO-KRAS

Olga Abram

CITIUS

Tomaž Konrad

CLIMAPARKS

Olga Abram

e-HEALTH

Barbara Repetto

ICON

Iztok Škerlič

JEZIK LINGUA

Danijela Kos

KNOW US

Iztok Škerlič

PArSJAd

Barbara Repetto

SAFEPORT

Roberto Brezza

SHARED CULTURE

Danijela Kos

SIGMA 2

Tomaž Konrad

SLOWTOURISM

Barbara Repetto
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SPREMEMBE PROJEKTA (7. člen pogodbe)
 Niso zaželene, čeprav…
 Vse spremembe najprej dogovorjene med PP in VP
 spremembe ne smejo ogrožati
aktivnosti in predvidenih ciljev

učinkovitosti

projektnih

 spremembe partnerstva “v primeru, da niso izpolnjeni
minimalni pogoji za partnerstvo, lahko NO prekliče pogodbo”!!!!

Definicije večjih sprememb:
spremembe projektnega partnerstva – vedno odloča NO
 neposredna sprememba letne dodelitve ESRR (posledično nac.
sofinaciranja) ali druge spremembe, ki posredno zahtevajo letno
prerazporeditev ESRR.
 prerazporeditev sredstev med kategorijami izdatkov ali med PP
Manjše spremembe glede na veljavno prijavnico potrebno sporočiti pri poročanju
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SPREMEMBE PROJEKTA (7. člen pogodbe)
neposredna sprememba letne dodelitve ESRR (posledično nac.
sofinaciranja) ali druge spremembe, ki posredno zahtevajo letno
prerazporeditev ESRR.
 prerazporeditev sredstev med kategorijami izdatkov ali med
Potek zgoraj navedenih sprememb:
Znesek

Pisna
prošnja OU

Odobritev

Veljavnost

Dodatek k
pogodbi (20.č)

Do vključno
10%
komulativno

Ne -

Ni potrebna.

Takoj

DA – vzorec STS

Od 10,001% DA
do vključno
20%

Organ
Upravljanja

Po odobritvi

DA – vzorec STS

Od 20,001% DA

Nadzorni
Odbor

Po odobritvi

DA – vzorec STS

Predhodna
informacija (5
dni)
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PREDPLAČILA
6. ČLEN (14):
 VP lahko zaprosi za predplačilo do 10% vrednosti odobrenih
sredstev ESSR (bančna garancija)
 Če projekt zapade pod pravila o državnih pomočeh lahko
zaprosi do 20% vrednosti odobrenih sredstev ESSR
 VP zaprosi za predplačilo – garancija v skladu s Pogodbo o
partnerstvu in izpolnjen obrazec: razdelitev po partnerjih, izjava
 izplačilo v roku 45-60 dni od prejema popolne dokumentacije
 SAMO FJK/FVG : Legge regionale n. 7/2008 art. 36: “do 30%
sofinciranja” – PP FJK/FVG zaprosi neposredno
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PODPORA STS

priprava dokumentacije za podpis pogodb,
priročniki in obrazci za izvajanje projektov,
! vpisati v informiranje o spremembah na spletni strani,
izboljševanje obrazcev,
ad hoc sestanki v primeru (predhodnega) reševanja težav,
udeležba na sestankih na ravni projektov,
priprava tematskih delavnic
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Grazie - Hvala!
Autorità di Gestione
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie
Via Udine 9 – 34132 Trieste, Italia
E-mail: adg.itaslo@regione.fvg.it

Segretariato Tecnico Congiunto
Via Udine 9
34132 Trieste - Italia
tel.: +39 040 377 5993
fax: +39 040 3775907
E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it
Info Point sloveno
Servizio governativo della Repubblica di Slovenia per l'autogoverno
locale e la politica regionale - Ufficio regionale di Štanjel
Štanjel 1a, 6222 Štanjel - Slovenia
Tel. (+386) 5 7318 533 Fax (+386) 5 7318 531
E-mail: anton.harej@gov.si

