Javni razpis za predložitev standardnih projektov sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju
št. 03/2011
Portorož, 21. april 2011
Skupni tehnični sekretariat

JAVNI RAZPIS št. 03/2011

 8.3.2011: Nadzorni odbor odobril javni razpis
 6.4.2011: Objava v Uradnem listu Avtonomne dežele
Furlanije Julijske krajine (BUR FVG) št. 14
 8.4.2011: Objava v Uradnem listu Republike Slovenije št.
26
 Objava na spletnih straneh:
www.ita-slo.eu
www.regione.fvg.it
www.svlr.gov.si
www.eu-skladi.si
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PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Povečanje privlačnosti in konkurenčnosti
programskega območja

Prednostna naloga 1 – Okolje, transport in trajnostna teritorialna
integracija

Prednostna naloga 2 – Konkurenčnost in na znanju temelječa
družba
Prednostna naloga 3 – Socialna integracija
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NAČELA

NAČELO PREVLADE
1 projekt se nanaša samo na 1 prednostno nalogo

NAČELO VODILNEGA PARTNERJA
na podlagi 20. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006
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POGOJI

 Vsaj 2 partnerja, od katerih 1 slovenski in 1 italijanski

 Vsaj 2 pogoja na podlagi 19. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006:

- skupna priprava
- skupno izvajanje
- skupno osebje
- skupno financiranje

 Čezmejni značaj: vpliv in partnerstvo
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POGOJI

Prednostna
naloga

Izdatki min
v€

Izdatki maks
v€

1

500.000,00

1.500.000,00

2

150.000,00

1.000.000,00

3

150.000,00

1.000.000,00

 IZJEME v primeru investicij, katerih izdatki predstavljajo

=/> 50% skupnih izdatkov projekta, se lahko poveča skupna
vrednost projekta do največ 100% izdatkov projekta.
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POGOJI

 Trajanje največ 30 mesecev od dneva sklenitve Pogodbe o

dotaciji sofinanciranja

 Prepoved “večkratnega sofinanciranja”

 Za isti projektni predlog NI mogoče zaprositi za sofinanciranje

v okviru različnih programov oz. različnih finančnih
instrumentov – sredstva Skupnosti/nacionalna/deželna
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UPRAVIČENO OBMOČJE – točka 21 Priloge II
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
REPUBLIKA SLOVENIJA
■ Goriška statistična regija
■ Obalno-kraška statistična regija
■ Gorenjska statistična regija
ITALIJA: AVTONOMNA DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA
KRAJINA
■ Tržaška pokrajina
■ Goriška pokrajina
■ Videmska pokrajina
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UPRAVIČENI SUBJEKTI

 Vodilni partner (VP)/Projektni partner (PP) s sedežem ali

organizacijsko enoto na upravičenem območju

 Ministrstva, javni subjekti, univerze, fakultete (oddelki

v Italiji), državne in deželne raziskovalne institucije, ki
opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na
upravičenem območju, če:
1. aktivnosti ustvarjajo takojšen učinek na upravičenem
območju;
2. so potrebne za doseganje ciljev projeka;
3. največ do 20% sredstev ESRR v okviru projekta.
 Seznam

potencialnih prijaviteljev ali
partnerjev posamezne prednostne naloge

projektnih
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RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA

ESRR (85%) v €

Nacionalno javno
sofinanciranje
(15%) v €

Prednostna naloga 1
(43%)

6.484.861,21

1.144.387,28

7.629.248,49

Prednostna naloga 2
(33%)

4.939.528,92

871.681,58

5.811.210,50

Prednostna naloga 3
(24%)

3.505.341,29

618.589,64

4.123.930,93

14.929.731,42

2.634.658,50

17.564.389,92

Skupaj v €

Skupaj v €
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UPRAVIČENI IZDATKI

PRIPRAVLJALNI IZDATKI
 od 1.1.2007 do dneva predložitve projektnega predloga
 največ 5% skupnih izdatkov projekta
 največ 20.000,00 €
 Poseben delovni sklop v delu B.6 Prijavnice

PROJEKTNI IZDATKI
¾ od 23.4.2010 do datuma zaključka projekta

PRIROČNIK O UPRAVIČENIH IZDATKIH, DRŽAVNIH POMOČEH
IN POROČANJU (Priloga št. 4)
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POROČANJE IN PREDLOŽITEV ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO

9 2-krat letno
•

30. aprila in 15. septembra posameznega leta VP ->
Organu upravljanja
• 20. aprila in 5. septembra posameznega leta PP -> VP
910% v 10 mesecih po podpisu Pogodbe o dotaciji sofinanciranja
950% v naslednjem letu
940% do zaključka projekta

Pogodba o dotaciji sofinanciranja (Priloga št. 7)
Pogodba o partnerstvu (Priloga št. 8)
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PREDLOŽITEV PROJEKTNIH PREDLOGOV – ROKI IN NAČINI

 Projektne predloge predložiti na:
Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija–Italija 2007-2013
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale
cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, via
Udine 9, I-34132 Trieste, Italia
 Zaprta ovojnica z navedbo naziva in naslova pošiljatelja, akronima
projekta in pripisa “Non aprire – bando pubblico/Ne odpiraj - javni
razpis 03/2011 CBC IT-SI 2007-2013”, 1 projekt v posamezni
ovojnici
 Način predložitve ni določen
 Rok predložitve: 25.5.2011 do 16.00 ure
PREPOZNO PREDLOŽENI PROJEKTNI PREDLOGI BODO ZAVRŽENI!
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PREDLOŽITEV DOKUMENTACIJE

a.
b.
c.
d.

e.
f.

PRIJAVNICA
OPIS STROŠKOVNEGA NAČRTA
PISMO O NAMERI
Izjava o velikosti subjekta v skladu z definicijo Skupnosti o
mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih – le ITA
upravičenci
Dokumenti, ki dokazujejo finančno sposobnost
Dovoljenja ali drugi dokumenti

SAMO navedeni dokumenti (+ morebitni dodatno zahtevani s
strani Organa upravljanja) so predmet ocenjevanja
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NAČIN PREDLOŽITVE PROJEKTNEGA PREDLOGA



Originalna tiskana različica vseh dokumentov



Elektronska različica Prijavnice - word



Elektronska različica Opisa stroškovnega načrta - excel



Skenirani dokumenti od c) do f)

V primeru neskladnosti velja dokumentacija v tiskanem izvodu.
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JEZIK PREDLOŽITVE PROJEKTNEGA PREDLOGA



a)-c) Prijavnica, Opis stroškovnega načrta in Pisma o nameri
DVOJEZIČNO



d)-f) Izjava o velikosti subjekta; dokumenti, ki dokazujejo
finančno sposobnost; dovoljenja in drugi dokumenti so lahko
samo v SLOVENSKEM ALI ITALIJANSKEM JEZIKU
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POSTOPEK IZBORA

V primeru, da eden od dokumentov navedenih od a) do f) NI
PREDLOŽEN - zavrnitev projekta
V primeru, ko je NEPOPOLN eden od dokumentov navedenih od a)
do f) Organ upravljanja zaprosi za dopolnitve in/ali pojasnila,
ki morajo biti posredovana v roku 10 delovnih dni od prejema
poziva
V primeru prepozne predložitve zahtevanih dopolnitev in/ali
pojasnil - zavržba projekta

Deli dokumentacije, ki ne bodo razpoložljivi v slovenskem
in italijanskem jeziku, ne bodo ocenjeni.
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POSTOPEK IZBORA
BANDO n. 02/2009 – PROCEDURE DI SELEZIONE
Pravna podlaga postopka ocenjevanja

OPERATIVNI PROGRAM

JAVNI RAZPIS in Priloga št. 6

PRIROČNIK ZA OCENJEVANJE
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POSTOPEK IZBORA – FAZE POSTOPKA IN SODELUJOČI
ORGANI
 ODPIRANJE OVOJNIC - SKUPNI TEHNIČNI SEKRETARIAT (STS)
 PREVERITEV FORMALNE ADMINISTRATIVNE USTREZNOSTI IN
UPRAVIČENOSTI - STS

 OCENJEVANJE KAKOVOSTI: STS ter SLO in ITA ocenjevalci

 DRŽAVNE POMOČI: SLO in ITA ocenjevalci

 PREDNOSTNE LESTVICE za posamezno prednostno nalogo: Nadzorni
odbor
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POSTOPEK IZBORA – PREVERJANJE UPRAVIČENOSTI
Pogoji za formalno administrativno ustreznost in upravičenost
projekta
DEL A seznama postopkovnih meril in meril za izbor

Upravičeni projekti se posredujejo v postopek ocenjevanja kakovosti
Seznam ocenjenih vlog za posamezno prednostno nalogo odobri
Nadzorni odbor
Objava na spletni strani www.ita-slo.eu
VP neupravičenih vlog prejmejo obvestilo o rezultatih preverjanja
administrativne ustreznosti in upravičenosti z navedbo razlogov za
zavrnitev/zavržbo
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OCENJEVANJE KAKOVOSTI

KAKOVOST PRIJAVNICE

IZVAJALEC
OCENJEVANJA

ŠTEVILO TOČK

1

Kakovost vsebine in
ustreznost predloga

STS
Ocenjevalci

največ 35 točk

2

Kakovost čezmejnega
partnerstva in vodilnega
partnerja

STS
Ocenjevalci

največ 16 točk

3

Dodana vrednost projekta

STS
Ocenjevalci

največ 19 točk

4

Merila za izbor projekta
glede na posamezno
prednostno nalogo

Ocenjevalci

največ 30 točk

Skupaj

največ 100
točk
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TOČKOVANJE IN PREDNOSTNA MERILA

Najmanj 75 točk od 100
(vsaj 50% + 1 v posamezni skupini meril)

V primeru enakega števila točk:
1. > točke v delu B.1
2. > točke v delu B.3
3. > točke v delu B.4
4. datum predložitve vloge
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PREDNOSTNE LESTVICE

Prednostne lestvice za posamezno prednostno nalogo odobri
Nadzorni odbor in nato sledi objava na spletni strani www.ita-slo.eu
VP prejmejo obvestilo o rezultatih ocenjevanja

Upravičenim projektom bo odobreno sofinanciranje do porabe
razpisanih sredstev v skladu z uvrstitvijo na prednostni lestvici

Lahko se odobri delno sofinanciranje zadnjemu upravičenemu
projektu na posamezni prednostni lestvici, zaradi nezadostnih
razpisanih sredstev – VP mora sporočiti odločitev o sprejemu
delnega sofinanciranja v roku 15 dni od prejema obvestila
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NADALJNJI KORAKI

 POGODBA O PARTNERSTVU med VP in PP
 Obvestilo Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko (SVLR) slovenskim VP/PP
 POGODBA O DOTACIJI SOFINANCIRANJA med Organom upravljanja
in VP
 POGODBA O DODELITVI SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA
SOFINANCIRANJE EVROPSKE TERITORIALNE POLITIKE med SVLR in
slovenskimi VP/PP
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Najlepša hvala!
Organ upravljanja
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina
Glavna direkcija za kulturo, šport, mednarodne odnose in odnose z EU
Služba za upravljanje EU skladov
via Udine 9
I-34132 Trst, Italija
E-pošta: adg.itaslo@regione.fvg.it
Skupni tehnični sekretariat
via Udine 9
I-34132 Trst, Italija
Tel.: (+39) 040 377 5993
Faks: (+39) 040 377 5907
E-pošta: jts.itaslo@regione.fvg.it
Slovenska Info točka
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko – Regionalna pisarna Štanjel
Štanjel 1a
SI-6222 Štanjel, Slovenija
Tel.: (+386) 5 7318 533
Faks: (+386) 5 7318 531
E-pošta: anton.harej@gov.si

