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UVOD
Pričujoče Letno poročilo o izvajanju, ki ga je obravnaval in potrdil NO Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 (v nadaljevanju NO), vsebuje pregled izvajanja Programa
in programskih aktivnosti od 1. januarja do 31. decembra 2011.
Zaradi boljše preglednosti izvajanja Programa, pričujoče poročilo vsebuje tudi informacije o
aktivnostih izvedenih v letu 2012 in sicer do 30.04.2012.
Poročilo je pripravil Organ upravljanja (v nadaljevanju OU) s pomočjo Skupnega tehničnega
sekretariata (v nadaljevanju STS) v skladu z določili 67. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in
na podlagi Priloge XVIII k Uredbi Komisije (ES) št. 1828/2006 spremenjene z Uredbo (ES) št.
846/20091. Poročilo vsebuje tudi dopolnitve programskih partnerjev, posredovane v okviru 32.
dopisne seje NO in sprejete s strani OU. Morebitne pripombe in dopolnitve, ki se nanašajo na
obdobje po 30.04.2012, bodo vključene v Letno poročilo o izvajanju za leto 2012.
Skupni OU Programa je Avtonomna deţela Furlanija Julijska krajina in sicer Glavna direkcija za
kulturo, šport, mednarodne odnose in odnose z EU, Sluţba za upravljanje EU skladov, odgovorna
oseba pri organizacijski enoti za usklajevanje aktivnosti O.P. Slovenija-Italija 2007-2013 in PPS
INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006 ter izvajanje funkcije in nalog OU, Via Udine 9 – 34132
Trst, adg.itaslo@regione.fvg.it, tel. +39 040 3775974.
Vsa poglavja pričujočega poročila vsebujejo opis in kjer je potrebno tudi povzetek obravnavanih
točk v obliki tabel.

1

23. septembra je bila v Uradnem listu Evropske unije št. L250 objavljena Uredba Komisije (ES) št. 846 z dne 1.
septembra 2009 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj. Priloga
XVIII »Letno in končno poročanje« se nadomesti z besedilom iz Priloge VI zgoraj navedene nove uredbe (» (23) Priloga
XVIII se nadomesti z besedilom iz Priloge VI k tej uredbi«).
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1. Opredelitev Operativnega programa
Operativni program
Cilj:

Cilj 3 »Evropsko teritorialno sodelovanje«

Upravičeno območje:

Za Republiko Italijo:
Avtonomna deţela Furlanija Julijska krajina:
Pokrajina Trst
Pokrajina Gorica
Pokrajina Videm
Pokrajina Pordenone (»na osnovi načela fleksibilnosti«, v
skladu z 21.1 členom Uredbe (ES) št. 1080/2006)
Deţela Veneto
Pokrajina Benetke
Pokrajina Rovigo
Pokrajina Padova
Pokrajina Treviso (»na osnovi načela fleksibilnosti«, v
skladu z 21.1 členom Uredbe (ES) št. 1080/2006)
Deţela Emilia-Romagna
Pokrajina Ferrara
Pokrajina Ravenna
Za Republiko Slovenijo:
Goriška statistična regija
Obalno-kraška statistična regija
Gorenjska statistična regija
Osrednjeslovenska statistična regija (na osnovi načela
fleksibilnosti v skladu z 21.1 členom Uredbe (ES) št.
1080/2006)
Notranjsko-kraška statistična regija (na osnovi načela
fleksibilnosti v skladu z 21.1 členu Uredbe (ES) št.
1080/2006)

Programsko obdobje:

2007-2013

Številka Programa (št. CCI):

2007 CB 163 PO 036

Ime Programa:

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 20072013

Odločba o odobritvi:

K(2007) 6584 kon. z dne 20. decembra 2007

Odločba o spremembi:

K(2010) 2343 kon. z dne 20. aprila 2010

Letno poročilo o izvajanju
Leto poročanja:
Datum potrditve letnega poročila s strani
Nadzornega odbora:

2011
7. junij 2012 (32. dopisna seja NO)
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1.1 Programski dokumenti
Delo NO je privedlo do usklajevanja in dopolnjevanja dokumentacije povezane z objavo in
izvajanjem javnih razpisov za predloţitev projektnih predlogov ter spremembami, ki izhajajo iz
obravnave prošenj upravičencev operacij, sofinanciranih v okviru Programa.
Vse dokumente, ki jih je sprejel NO, je pripravil OU s pomočjo STS. Tudi sodelovanje
programskih parterjev je omogočilo sprotno dopolnjevanje in izboljševanje dokumentov.
V nadaljevanju sledi seznam osrednjih dokumentov pripravljenih oz. dopolnjenih in
posodobljenih v letu 2011 do datuma priprave pričujočega poročila.
Osnutek javnega razpisa za predloţitev standardnih projektov: javni razpis št. 03/2011 za
standardne projekte – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju v skladu z 21.
točko Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 1083/2006, ki določa višjo intenzivnost pomoči za
regije v območju bivših kopenskih mej Evropske unije.
Priprava razpisne dokumentacije, stvarni in sestavni del zgoraj navedenega javnega
razpisa, kot opisana v Letnem poročilu o izvajanju za leto 2010.
Priročnik za ocenjevanje standardnih projektov – sredstva namenjena oţjemu
kopenskemu območju, ki ga uporabljajo udeleţenci v postopku preverjanja projektnih
predlogov predloţenih v okviru razpisa in sicer STS, italijanski in slovenski ocenjevalci,
vključno z ocenjevalci drţavnih pomoči, ki so vključeni v tako imenovane Čezmejne
delovne skupine ocenjevalcev.
Posodobitev navodil in obrazcev za poročanje za upravičence, v skladu s predlogi,
posredovanimi s strani prvostopenjskih kontrolnih enot.
Navodila in obrazci za zagotavljanje revizijskih sledi: zaradi pomembnosti revizijskih
sledi, kot orodja, ki omogoča sledenje vseh aktivnosti in operacij izvedenih v okviru
izvajanja projekta in z namenom olajšati delo upravičencem so bila pripravljena navodila
in vzorec za zagotavljanje revizijskih sledi, ki ga je potrebno stalno dopolnjevati in mora
biti na voljo v primeru morebitnih kontrol s strani pristojnih organov.
Navodila za uporabo celostne grafične podobe in oblikovanje publikacij in tiskanega
gradiva za izvajanje ukrepov informiranja in obveščanja. Slogovni priročnik.
Spremembe projekta tehnične pomoči št. 4TA03-2009, ki zadeva dokončno vzpostavitev
STS.
Priloge k zgoraj omenjenemu projektu tehnične pomoči: Navodila za izvajanje tehnične
pomoči; Obrazec za poročanje – Poročilo upravičenca; Navodila in obrazci za poročanje
za upravičence projekta 4TA03-2009.
Pravilnik o arhiviranju dokumentov.
Predlog Poslovnika Čezmejne koordinacijske delovne skupine, ki pomaga NO pri
sprejemanju odločitev in je operativna od druge polovice leta 2009. Formalno je bila
ustanovljena z odobritvijo spremembe Operativnega programa (v nadaljevanju O.P.), ki
ga je potrdila Evropska komisija z Odločbo K (2010) 2343, z dne 20. aprila 2010.
Letno poročilo o izvajanju 2011
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Predlog sprememb Poslovnika Nadzornega odbora v skladu s priporočili, ki jih je podala
Evropska komisija v okviru letnega srečanja, ki je potekalo 11. marca 2011.
V skladu s priporočili, ki izhajajo iz revizij operacij, izvedenih v letu 2011, so trenutno v
pripravi:
Dopolnitev ţe odobrenega Priročnika o upravičenih izdatkih, drţavnih pomočeh in
poročanju s podrobnejšimi navodili za poročanje o izdatkih za delo zaposlenih in zunanjih
sodelavcev ter izvedbo postopkov javnega naročanja (javna naročila vrednosti pod in nad
pragom, ki ga določajo pravila EU);
Priročnik/Navodila za upravljanje s posrednimi drţavnimi pomočmi.
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1.2 Delo struktur upravljanja Programa

Organ upravljanja (OU)
Odbor Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine se je seznanil s sledečimi odločitvami NO:
odobritvijo javnega razpisa št. 03/2011 za predloţitev standardnih projektov – sredstva
namenjena oţjemu kopenskemu območju, objavljen 6. aprila 2011 in odprt za prijave do
25. maja 2011 – sklep deţelnega odbora št. 474/2011;
odobritvijo prednostne lestvice javnega razpisa št. 02/2009 za predloţitev standardnih
projektov – sklep deţelnega odbora št. 1500/2011 in št. 2172/2011.
Do priprave pričujočega Letnega poročila se je zaključilo podpisovanje Pogodb o partnerstvu in
Pogodb o dotaciji sofinanciranja za 16 strateških projektov, za katere je bilo odobreno
sofinanciranje, in sicer v primerjavi z opisanim v poročilu za leto 2010 so se zaključili postopki
za dodelitev sofinanciranja strateškim projektom z akronimom TRANS2CARE (27. julij 2011),
OPENMUSEUMS (22. avgust 2011), INTERBIKE (8. september 2011) in SAFEPORT (26. september
2011) – glej poglavje 2.1.2.
Pričelo se je tudi podpisovanje prvih Pogodb o dotaciji sofinanciranja za standardne projekte,
odobrene v okviru javnega razpisa št. 02/2009. Podpisovanje se bo nadaljevalo tudi v letu 2012,
čeprav je le-to pogojeno z rezultati pritoţbenega postopka, ki trenutno poteka pred Deţelnim
upravnim sodiščem v Trstu v zvezi s pritoţbami, vloţenimi s strani dveh prijaviteljev projektov,
za katera sofinanciranje ni bilo odobreno zaradi nerazpoloţljivih sredstev v okviru omenjenega
javnega razpisa. Podrobnejše informacije vsebujejo naslednja poglavja tega Letnega poročila.
V letu 2011 se je zaključil tudi postopek preverjanja formalne ustreznosti in upravičenosti
standardnih projektov – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju, predloţenih v okviru
javnega razpisa št. 03/2011 (dopisna seja NO št. 28, ki se je zaključila 22. decembra 2011).
Trenutno poteka ocenjevanje kakovosti, ki se bo zaključilo v prvi polovici leta 2012 s
posredovanjem obvestila o rezultatih ocenjevanja upravičencem.

Skupni tehnični sekretariat (STS)
Po zaključku javnega razpisa objavljenega v Uradnem listu Avtonomne deţele FJK št. 50 z dne
16. decembra 2009 se je od 28. septembra 2010 uradno vzpostavil STS, ki od 1. januarja 2011
šteje 14 usluţbencev na sedeţu v Trstu pri OU. V okviru Info točke, ki deluje v Regionalni pisarni
Štanjel kot dislocirani pisarni Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo2 je bila v letu 2011
zaposlena 1 oseba.

2

V skladu z določili Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F), objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije št.
8/2012 z dne 3. februarja 2012, je bila Sluţba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
(SVLR) ukinjena. Delovno področje evropske kohezijske politike in regionalnega razvoja je prevzelo Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).
Letno poročilo o izvajanju 2011

9

V mesecu aprilu 2011 se je število usluţbencev zmanjšalo na 12 enot, zaradi predčasne
prekinitve ene pogodbe o sodelovanju ter dolgotrajne odsotnosti zaradi bolezni, ki je trajala do
marca 2012.
V mesecu juliju 2011 se je sestava STS povečala za dodatna dva sodelavca, ki sta podpisala
pogodbo o sodelovanju z OU. Prvi sodelavec je postal efektivni član STS, sodelovanje drugega pa
je bilo začasne narave in sicer zaradi potreb pri izvajanju postopkov povezanih z javnim
razpisom št. 03/2011.
V zadnjem trimesečju leta 2011, in sicer z mesecem decembrom, je nastopil delo dodatni
sodelavec STS, ki je pogodbo o zaposlitvi sklenil s SVLR.
Na dan priprave tega Letnega poročila STS sestavlja 15 stalnih sodelavcev, ki delujejo na sedeţu
OU v Trstu. 2 pa delujeta v okviru slovenske Info točke v Štanjelu. Dejansko deluje v pomoč OU
14 usluţbencev, saj je namestnica vodje STS od meseca oktobra 2011 odsotna zaradi
porodniškega dopusta.
Kot opredeljeno v O.P. in v skladu z določbami 14. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006, STS nudi
tehnično pomoč OU, Revizijskemu organu (v nadaljevanju RO) in NO pri izvajanju njihovih nalog.
V obdobju poročanja, se je dejavnost STS osredotočila predvsem na sledeče aktivnosti:
pomoč OU pri pripravi / posodobitvi dokumentacije, ki jo določajo uredbe ES (Letna
poročila o izvajanju na podlagi 67. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006) in priprava
administrativne in tehnične programske dokumentacije (posodobitev navodil za
arhiviranje dokumentov, navodila za izvajanje tehnične pomoči, itd.) ter dokumentacije
za upravičence (navodila in obrazci za poročanje; obrazec zahtevka za izplačilo
predplačila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) - posodobljen 07.11.2011;
obrazec za uveljavitev sprememb pri strateških projektih (javni razpis št. 01/2009) posodobljen dne 31.05.2011; obrazci protimafijske dokumentacije; vzorci gradiv za
uporabo celostne grafične podobe in izvajanje ukrepov informiranja in obveščanja;
pomoč organom Programa, predvsem priprava dokumentacije in tehnična pomoč NO (za
javni razpis št. 02/2009); tehnična pomoč skupini revizorjev v skladu s 14. členom Uredbe
(ES) št. 1080/2006;
priprava osnutka in pomoč pri pripravi končnega besedila javnega razpisa za predloţitev
standardnih projektov – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju št. 03/2011
ter Priročnika za ocenjevanje in zadevne razpisne dokumentacije namenjene
prijaviteljem (Prijavnica; Opis stroškovnega načrta; Vzorec Pisma o nameri; Vzorec Izjave
vodilnega partnerja; Priročnik o upravičenih izdatkih, drţavnih pomočeh in poročanju –
standardni projekti; Navodila za pripravo in predloţitev projektnih predlogov; Merila za
ocenjevanje in izbor; Vzorec Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja
in vodilnim partnerjem; Vzorec Pogodbe o partnerstvu med vodilnim partnerjem in
projektnimi partnerji; Vzorec Pogodbe o slovenskem nacionalnem sofinanciranju.
Zahtevek za določitev načina plačila – za italijanske upravičence; Izjava DDV – za
slovenske upravičence; Nadomestna izjava o znanem dejstvu o prejemu sredstev v skladu
s pravilom de minimis; obrazci za pripravo garancij; obrazci za DURC - za italijanske
upravičence, ki so podjetja, posamična podjetja in druţbe z oz. brez zaposlenih; Izjava
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raziskovalnih organizacij (za italijanske upravičence, ki sodijo v omenjeno kategorijo);
Izjava o velikosti subjekta v skladu z definicijo Skupnosti o mikro, majhnih in srednje
velikih podjetjih – za italijanske subjekte, ki se ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo;
Izjava Deggendorf (za italijanske subjekte, ki se ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo);
Priročnik za ocenjevanje standardnih projektov - sredstva namenjena oţjemu
kopenskemu območju št. 03/2011;
dopolnitve in spremembe dokumentacije za upravičence, ki zadeva javna razpisa št.
01/2009 in št. 02/2009, predvsem vzorca Pogodbe o partnerstvu in vzorca Pododbe o
dotaciji sofinanciranja;
organizacija informativnih dogodkov namenjenih promociji Programa za širšo javnost
(npr. gostujoči dogodki na celotnem upravičenem območju ob objavi javnih razpisov,
informativni dnevi, itd.) in sicer sta bila v letu 2011 (13.04.2011 v Vidmu in 21.04.2011 v
Portoroţu) organizirana dva informativna dneva o Javnem razpisu za predloţitev
standardnih projektov – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju št. 03/2011;
organizacija tematskih delavnic za upravičence (npr. delavnice o poročanju, izvajanju
prvostopenjske kontrole, obravnavi sprememb pri projektih, itd.);
1. januar-februar 2011 (Videm in Štanjel). Izobraţevalne delavnice o
poročanju z naslovom »Teţave pri poročanju o izdatkih projektov in
nasveti prvostopenjskih kontrolorjev« za vodilne partnerje (v nadaljevanju
VP) in projektne partnerje (v nadaljevanju PP) strateških projektov,
sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 01/2009;
2. od 15. novembra do 5. decembra (Ferrara, Benetke, Postojna, Trst). 4
delavnice za upravičence o vodenju projektov (poročanje, načela javnega
naročanja, informiranje in obveščanje);
3. 28. november (Videm) delavnica o javnem naročanju gradenj, blaga in
storitev v skladu z novostmi, uvedenimi v italijansko nacionalno
zakonodajo;
4. julij-november 2011 in januar 2012 (Videm, 26. januar, Ljubljana, 12. in
17. januar), sestanki z VP v zvezi z teţavami, ki se pojavljajo pri izvajanju
projektov ter delavnice o poročanju o izdatkih in prvostopenjski kontroli;
zbiranje, vodenje postopkov ocenjevanja projektnih predlogov predloţenih v okviru
javnih razpisov št. 02/2009 in št. 03/2011, v skladu z določbami Priročnika za
ocenjevanje odobrenega s strani NO; izobraţevanje in usklajevanje italijanskih in
slovenskih ocenjevalcev, ki sodelujejo v postopkih ocenjevanja kakovosti (posebne
izobraţevalne delavnice so bile organizirane za ocenjevalce Deţele Furlanije Julijske
krajine, Deţele Veneto, Deţele Emilije-Romagne in Republike Slovenije); priprava poročil
o ocenjevanju, zapisnikov o postopku in predlogov prednostnih lestvic, ki se predloţijo
NO;
podpora upravičencem med celotnim trajanjem projekta; v zvezi s strateškimi projekti
predloţenimi v okviru javnega razpisa št. 01/2009 so bili v okviru STS določeni skrbniki
posameznih sofinanciranih projektov, ki v fazi izvajanja projektov posredujejo VP
potrebne informacije;
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posodabljanje in implementacija sistema spremljanja;
stalno posodabljanje spletnih strani Programa.
Velja poudariti, da je bil postopek preverjanja in ocenjevanja projektov dokaj zahteven, tudi
zaradi velikega števila vlog predloţenih v okviru dveh javnih razpisov v letu 2011 (253
standardnih projektov, 134 standardnih projektov – oţje kopensko območje) in zaradi teţav, ki
so se pojavile med izvajanjem teh postopkov. Slednje so podrobneje opisane v poglavju 2.3 tega
poročila.
Trenutno se izvaja stalno pomoč VP 16 strateških projektov, predvsem v zvezi s poročanjem o
izdatkih in predloţitvijo zahtevkov za izplačilo ter VP 46 standardnih projektov, predloţenih v
okviru javnega razpisa št. 02/2009, v zvezi s sklenitvijo Partnerske pogodbe, s postopkom za
podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja in številnimi prošnjami za spremembe projektov, ki so
potrebne zaradi časovnega zamika med predloţitvijo vlog (oktober 2009) in odobritvijo
sofinanciranja projektov (julij-oktober 2011). Nastala zamuda je opisana v Letnem poročilu o
izvajanju za leto 2010.

Nadzorni odbor (NO)
V skladu s Poslovnikom NO in načelom letne rotacije predsedujočega NO, je v teku leta 2011 NO
predsedovala Avtonomna deţela Furlanija Julijska krajina.
NO se je v letu 2011 sestal dvakrat: 10. redna seja je potekala v Čedadu (Cividale del Friuli, UD)
29. julija 2011; 11. redna seja v San Daniele del Friuli (UD) 18. oktobra 2011.
Ob tem se je do datuma priprave pričujočega poročila izvedlo še 12 dopisnih sej v letu 2011 in 2
dopisni seji v letu 2012. Dodatne informacije vsebuje 2. poglavje pričujočega Poročila.

Organ za potrjevanje (OP)
Ta del vsebuje povzetek podatkov o certificiranih izdatkih in plačilih upravičencem. Ob tem je
Organ za potrjevanje (v nadaljevanju OP) izvedel tudi vzorčno preverjanje izdatkov potrjenih s
strani italijanske prvostopenjske kontrolne enote v letu 2010, kot je določeno v odstavku 4.3
opisa sistemov upravljanja in nadzora, v skladu z 71. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
V okviru izvajanja Programa so v letu 2011 vsi projekti oz. vsaj 1 upravičenec za posamezni
projekt poročali o izdatkih in le-ti so bili vključeni v 6 zahtevkov za povračilo in sicer v skupni
višini 7.978.367,90 EUR.
Slovensko nacionalno sofinanciranje je bilo redno izplačano upravičencem po izdaji Izjav o
potrjenih izdatkih (glej tabelo C). Podatki za izplačilo ter podatki o sofinanciranju iz ESRR in o
italijanskem nacionalnem sofinanciranju pa so bili vneseni v sistem spremljanja Programa.
Spodnja tabela prikazuje podatke o certificiranih izdatkih, povrnjenih izdatkih (tabeli A in B) in
izdatkih, ki so bili izplačani upravičencem s strani OP (tabela B).
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Certificirani in povrnjeni izdatki (Tabela A)
Zahtevek za
povračilo

Skupni
certificiran
znesek
(v €)

od katerega
ESRR (v €)

Italijanski
nac. deleţ
(v €)

Slovenski
nac. deleţ
(v €)

Povrnjen
znesek ESRR
(v €)

Povrnjen
italijanski
nac. deleţ
(Zakon 183)
(v €)

predplačilo 2%

2.324.138,62

326.244,00

predplačilo 3%

3.486.207,93

489.336,00

predplačilo 2%

2.324.138,62

326.244,00

predplačilo 2%

2.324.138,62

326.244,00

Predplačila
skupno

10.458.623,79 1.468.068,00

Vmesna plačila
št. 1/17.12.2009

487.503,84

414.378,28

48.860,60

24.264,98

414.378,28

48.860,60

št. 2/20.12.2010

1.051.484,03

893.761,42

86.120,38

50.184,30

893.761,42

86.120,38

št. 3/15.03.2011

837.168,58

711.593,33

68.249,42

54.707,55

711.593,33

68.249,42

št. 4/19.04.2011

950.473,49

807.902,49

38.109,34

74.029,43

807.902,49

38.109,34

n.5/21.07.2011

855.205,87

726.924,98 111.038,01

13.775,98

726.924,98

111.038,01

n.6/14.10.2011

280.385,87

238.327,99

7.173,80

23.939,19

238.327,99

7.173,80

n.7/14.12.2011

2.734.232,40 2.324.097,55 276.639,59

94.898,11

2.324.097,55

276.639,59

n.8/20.12.2011
Skupno
certificirani
izdatki –
kumulativno

2.320.901,69 1.972.766,46 262.451,09

77.423,97

6.116.986,04

636.191,14

Skupni povrnjeni
izdatki - vključno
s predplačili

9.517.355,77 8.089.752,50 898.642,23 413.223,51

16.575.609,83 2.104.259,14
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Zneski izplačani upravičencem, vključno z izplačilom sofinanciranja za izdatke tehnične pomoči
(Tabela B)
Leto

Namen

2010

Predplačila

2011

Vmesna plačila

2011

Predplačila

2011
2012

Sofinanciranje ESRR
(v €)

Italijansko nacionalno
sofinanciranje
(v €)

380.259,24
414.378,28
48.860,60
797.860,69

0

Vmesna plačila

3.378.507,80

310.690,91

Vmesna plačila

4.240.150,68

359.204,42

9.211.156,69

718.755,93

Skupaj plačano

Deleţ nacionalnega sofinanciranja, ki ga je slovenskim upravičencem izplačala Sluţba Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko 3 (Tabela C)4
Slovensko nacionalno sofinanciranje
(v €)

Leto

Namen

2010

Vmesna plačila

47.907,76

2011

Vmesna plačila

208.134,58

Skupaj plačano

256.042,34

Revizijski organ (RO)
Ta del vsebuje opis revizijske dejavnosti, ki je potekala v letu 2011. Opis zadeva revizijsko
dejavnost na podlagi katere je RO meseca decembra 2011 izdal mnenje o izdatkih certificiranih
v letu 2010 in revizijsko dejavnost, ki bo podlaga za pripravo mnenja RO za leto 2012, v povezavi
z izdatki certificiranimi v letu 2011.
Skupni RO deluje v okviru Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine Glavne direkcije za
finance, premoţenje in načrtovanje - Nadzorne sluţbe Skupnosti. Slednja izvaja naloge RO v
skladu z 20. členom Priloge A k sklepu Deţelnega odbora št. 1860/2006 z dne 24. septembra
2010.

3

V skladu z določili Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F), objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije št.
8/2012 z dne 3. februarja 2012, je bila Sluţba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
(SVLR) ukinjena. Delovno področje evropske kohezijske politike in regionalnega razvoja je prevzelo Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).
4
Zneski slovenskega nacionalnega sofinanciranja, prikazani v tabeli, so bili posredovani s strani Republike Slovenije, v
okviru 32. dopisne seje NO. Predmet dopisne seje je bila potrditev tega Letnega poročila.
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Pri izvajanju nalog RO pomaga Skupina revizorjev ustanovljena v skladu z 2. odstavkom 14. člena
Uredbe (ES) št. 1080/2006, ki jo sestavljajo revizijski organi programskih partnerjev in sicer:
Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine – Glavne direkcije za finance, premoţenje in
načrtovanjem, Nadzorne sluţbe Skupnosti;
Deţele Veneta: »Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie«;
Deţele Emilia-Romagna: »Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata,
intese – Relazioni europee e internazionali – Servizio AdA«;
Republike Slovenije – Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna.
Razmejitev funkcij med skupnim RO, skupino revizorjev in posameznimi RO je določena v
Poslovniku skupine revizorjev, ki je bil sprejet na seji 7. in 8. maja 2008 v skladu s strukturo in
porazdelitvijo pristojnosti, ki ju določata Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 in Uredba (ES)
št.1080/2006. Revizijske postopke, dogovorjene s skupino revizorjev, ureja Priročnik o postopkih
Skupine revizorjev, sprejet s sklepom št. 429 z dne 4. maja 2009 in spremenjen s sklepom št. 819
z dne 16. maja 2011, v skladu z odločitvami, sprejetimi s strani skupine revizorjev v okviru
sestanka, ki je potekal dne 28. aprila 2011. V okviru sestanka so bili obravnavani postopki, ki
urejajo pripravo enotnega poročila o reviziji operacije ter kontrolni list za revizijo operacij, ki je
razdeljen na makropodročja. Posamezni RO lahko omenjena makropodročja razdeli na več točk,
ki jih nato preveri na podlagi postopkov, veljavnih na območju za katerega je pristojen.
V skladu s točko ii) črke d) 1. odstavka 62. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 RO predloţi
Evropski komisiji letno mnenje o skladnosti sistema upravljanja in nadzora z določili 58. do 62.
člena Uredbe (ES) št. 1083/2006 in 3. oddelka Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 ter o
učinkovitem delovanju sistema.
Mnenje RO temelji na ugotovitvah revizij, opravljenih v skladu z ciklusom sistemskih revizij
organov sistema upravljanja in nadzora Programa; na določitvi zanesljivosti omenjenega sistema
za opredelitev tehničnih parametrov za oblikovanje naključnega vzorca operacij, ki bodo
predmet revizije; na revizijah operacij ter na skupni analizi ugotovitev revizij sistema in revizij
operacij za pripravo mnenja.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega, spodnja tabela prikazuje organe sistema upravljanja in
nadzora, ki so bili predmet revizije, revidirana področja in stopnjo zanesljivosti posameznih
organov za obdobje, ki ga pokriva mnenje za leto 2011:
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Organi, ki so
izvedli
revizijo
sistema
Revizijski
organ

Organ
upravljanja

3.11.2010 19.1.2011

Revizijski
organ

Skupni tehnični
sekretariat

3.11.2010 19.1.2011

Revizijski
organ

Italijanska
prvostopenjska
kontrolna enota

3.11.2010 17.12.2010

Revizijski
organ
Republiki
Sloveniji
Revizijski
organ

Slovenska
prvostopenjska
kontrolna enota

december
2010
–
januar
2011
3.11.2010 28.12.2010

v

Organi, ki so
bili predmet
revizije sistema

Organ
potrjevanje

za

Obdobje
revizije

Stopnja
zanesljivosti

Namen revizije
preverjanje morebitnih sprememb sistema
upravljanja in nadzora; preverjanje follow
up-a predhodnih revizij sistemov/priporočil
IGRUE/Evropske komisije
preverjanje izvajanja priporočil v skladu s
predhodnimi revizijami sistema;
skladnost in delovanje sistema upravljanja in
nadzora, tudi s preverjanjem skladnosti
postopkov
prvostopenjske
kontrole
za
preverjanje izdatkov, ki so bili potrjeni do
29.10.2010
preverjanje izvajanja priporočil v skladu s
predhodnimi revizijami sistema;
skladnost in delovanje sistema upravljanja in
nadzora; preverjanje follow up-a predhodnih
revizij sistemov/priporočil IGRUE/Evropske
komisije; preverjanje postopkov certificiranja
izdatkov in skladnosti zahtevka za povračilo z
dne 21.12.2010.

visoka
visoka

visoka

visoka

visoka

Metodologija revizije sistema temelji na navodilih Evropske komisije navedenih v dokumentu
»Guidance on a common methodology for the assessement of management and control system in
the Member States«.
Ker gre za program teritorialnega sodelovanja so funkcije OU, ki jih določa 60. člen Uredbe (ES)
št. 1083/2006, porazdeljene med OU, kateremu pomaga STS, in dvema organoma, ki izvajata
prvostopenjsko kontrolo in potrjujeta izdatke v skladu s črko b) 60. člena Uredbe Sveta (ES)
št.1083/2006. Sedem ključnih zahtev, razčlenjenih na triindvajset ocenjevalnih kriterijev, ki jih
za OU določa zgoraj omenjeni dokument Guidance, je bilo v okviru Programa preverjenih v
skladu z vprašanji kontrolnega lista za naloge, ki jih izvajata omenjena organa.
Za vse revidirane organe se je preverilo strukturo sistema upravljanja in nadzora ter skladnost z
določili Skupnosti. Preverjanje je zadevalo tudi delovanje samega sistema glede na ključne
zahteve/kriterije, ki jih določa dokument Guidance in je potekalo glede na pristojnosti
posameznih organov, ki jih določajo O.P., Opis sistema upravljanja in nadzora, Tehničnoadministrativni sporazum in drugi programski dokumenti. Revizija je potekala ločeno za vsak
posamezni organ. Po zaključku revizije je bilo pripravljeno poročilo o opravljeni reviziji.
Ugotovljeno je bilo, da je sistem upravljanja in nadzora skladen z določili Skupnosti in v
preverjenih delih deluje pravilno. RO je predloţil nekaj pripomb z namenom izboljšanja sistema
in uporabljenih sredstev. Velja poudariti, da razen nekaterih izjem, pri katerih follow up še ni
zaključen, so bili s strani revidiranih organov izvedeni vsi predlagani ukrepi za izboljšave.
S sklepom št. 118, z dne 26. januarja 2011 je bila določena skupna zanesljivost sistema
upravljanja in nadzora Programa. Bila je ugotovljena visoka stopnja zanesljivosti.
S sklepom št. 245, z dne 8. februarja 2011 so bili določeni kriteriji za vzorčenje operacij
certificiranih v letu 2010, kot predmet revizije.
Letno poročilo o izvajanju 2011

16

Na podlagi števila in vrste certificiranih operacij, 10% stopnje vzorčenja glede na visoko stopnjo
zanesljivosti, stratifikacijo populacije, upoštevajoč območje iz katerega prihaja VP ter
odsotnosti certificiranih »high value« operacij, sta bili izbrani 2 (Slowtourism in Icon) od 8
certificiranih operaciji.
Izbrani vzorec predstavlja 30,63% certificiranih izdatkov za leto 2010 v višini 322.074,73 EUR od
skupno 1.051.484,03 EUR.
Obe operaciji imata skupaj 28 partnerjev s certificiranimi izdatki v letu 2010 in sicer:
•

Slowtourism: skupno 19 partnerjev, od katerih 7 prihaja iz Republike Slovenije, 4 iz
Deţele Emilije Romagne, 6 iz Deţele Veneta in 2 iz Deţele Furlanije-Julijske krajine;

•

Icon: skupno 9 partnerjev, od katerih 2 prihajata iz Republike Slovenije, 1 iz Deţele
Emilije Romagne, 1 iz Deţele Veneto in 5 iz Deţele Furlanije-Julijske krajine.

Z dopisom št. reg-g-3-CTES/6631 z dne 14. marca 2011 je bil partnerskim revizijskim organom
sporočen rezultat vzorčenja ter pripadajoči projekti.
V okviru revizije so bili ugotovljeni neupravičeni izdatki v višini 7.776,45 EUR, kar je enako 2,41%
stopnji napake za celotno programsko območje. Podrobnejše podatke vsebuje spodnja tabela:

Operacija

Slowtourism
Icon
Skupaj

Certificirani
izdatki za leto
2010

Neupravičeni
izdatki

%

Št. projektov

Št. projektov z
neupravičenimi
izdatki

228.641,20

7.578,18

3,31

19

5

93.433,53

198,27

0,21

9

2

322.074,73

7.776,45

2,41%

28

7

Z izjemo manj pomembnih nepravilnosti pri 2 partnerjih, so se preostale nepravilnosti nanašale
na postopke javnega naročanja (3 partnerji) in izdatke za delo zaposlenih (2 partnerja).
RO in člani skupine revizorjev so na sestanku, ki je potekal 14. decembra 2011 podrobno
analizirali značilnosti in vzroke nepravilnosti in odločili, da ni elementov, zaradi katerih bi
ugotovljene nepravilnosti opredelili kot sistemske.
Ob upoštevanju visoke stopnje zanesljivosti sistema upravljanja in nadzora, visokega deleţa
revidiranih izdatkov (30,63 % vseh certificiranih izdatkov) in v absolutni vrednosti razmeroma
nizkega zneska neupravičenih izdatkov, t.j. 7.776,45 EUR, je bilo izdano mnenje brez pridrţka.
Ob tem so bili upoštevani tudi takojšnji korektivni ukrepi OP, ki je certificirane izdatke
vključene v 8. zahtevek za povračilo zmanjšal za znesek neupravičenih izdatkov, ter uvedene
izboljšave v okviru sistema upravljanja in nadzora, ki bodo preprečile ponovitev ugotovljenih
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nepravilnosti. Uvedbo le-teh s strani OU in prvostopenjskih kontrolnih enot je RO zahteval z
dopisom z dopisom št. FIN/SCC/G/3/27656 z dne 15. decembra 2011.
Mnenje brez pridrţka je bilo izdano 27. decembra 2011 - dokument št. 28634. Kot podlaga za
izdajo mnenja je bilo pripravljeno Letno poročilo o nadzoru št. 28633 z istim datumom.
Z dopisom št. ARES(2012)226234 z dne 28. 2. 2011 je Evropska komisija sporočila, da sprejema
mnenje brez pridrţka, ki ga je podal RO, hkrati pa zahtevala uvedbo korektivnih ukrepov za
preprečitev ponovitve napak v povezavi s postopki javnega naročanja in preverjanje obstoja
omenjenih nepravilnosti, pri certificiranih izdatkih za leto 2010, ki niso bili predmet revizije,
tudi z namenom morebitne finančne korekcije nerevidiranih izdatkov.
Trenutno je v pripravi delovni načrt, v skladu z zahtevami Evropske komisije z zgoraj
navedenega dopisa.
Zgoraj opisane aktivnosti so bile podlaga za izdajo mnenja 2011.
V posameznem koledarskem letu se prekrivajo revizijske aktivnosti za dve ločeni revizijski
obdobji. 1. julija 2011 se je pričelo 5. revizijsko obdobje (1. julij 2011 - 30. junij 2012), ki
predstavlja referenčno obdobje za pripravo mnenja, ki ga je potrebno izdati do decembra 2012
in se nanaša na izdatke certificirane v letu 2011.
V nadaljevanju so navedene revizije sistema, izvedene v obdobju 1. 7. 2011 - 31. 12. 2011, in
preverjene ključne zahteve:
Organi, ki so
opravili revizijo
sistema
Revizijski organ

Organ upravljanja

Revizijski organ

Organ za potrjevanje

Revizijski organ

Skupni tehnični sekretariat

Revidirani organi v okviru
revizij sistemov

Revizijsko
obdobje
1.7.2011 30.12.2011
24.6.2011 30.12.2011

24.6.2011 2.2.2012

Namen revizije
Preverjanje izvajanja follow up-a.
Preverjanje ključne zahteve št. 2 »Revizijske sledi
in ustrezni računalniški sistemi«; ključne zahteve
št. 3 »Ustrezni ukrepi, ki zagotavljajo trdno
podlago za certificiranje izdatkov« in ključne
zahteve št. 4 »Ustrezni ukrepi za vodenje
računovodstva
za
izterjavo
in
vračilo
neupravičeno izplačanih zneskov«.
Preverjanje učinkovitosti ključne zahteve št. 2
»Ustrezni postopki za izbor operacij«; ključne
zahteve št. 5 »Ustrezne revizijske sledi« in
ključne zahteve št. 6 »Zanesljivi sistemi
računovodstva, spremljanja in poročanja« z
namenom preverjanja dejanskega vnašanja
podatkov v informacijski sistem Programa.

S sklepom RO št. 214 z dne 14. februarja 2012 je bila določena splošna zanesljivost Programa za
peto revizijsko obdobje (1. julij 2011 – 30. junij 2012). Ugotovljena je bila visoka zanesljivost.
S sklepom št. 215 z dne 14. februarja 2012 so bila opredeljena merila za vzorčenje operacij s
certificiranimi izdatki v letu 2011, ki bodo predmet revizije.
Na podlagi števila in vrste operacij s certificiranimi izdatki (skupno 18 potrjenih operacij za leto
2011 z VP iz obeh drţav članic) sta bili izbrani 2 operaciji ob upoštevanju 10% stopnje vzorčenja,
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visoke stopnje zanesljivosti in stratifikacije populacije glede na območje izvora VP. Izbrani sta
bili operaciji SIGMA 2 in OPENMUSEUMS, ki vključujeta 17 partnerjev s certificiranimi izdatki v
letu 2011, v skupni vrednosti 825.142,16 EUR.
Ob tem bo revidirana še ena izmed operacij v okviru prednostne naloge 4 »Tehnična pomoč«, in
sicer operacija visoke vrednosti v višini 1.424.793,11 EUR.
V letu 2012 bodo torej revidirani izdatki v skupni vrednosti 2.249.935,27 EUR, kar je enako
28,20% certificiranih izdatkov za leto 2011, ki znašajo 7.978.367,90 EUR.
Z dopisom št. FIN/SCC/3/CTES/GCT/3816 z dne 16. februarja 2012 so bili partnerskim RO
sporočeni rezultati vzorčenja in projekti v njihovi pristojnosti.
Revizija operacij je trenutno v teku.
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2. Pregled izvajanja Operativnega programa
2.1 Dosežki in analiza napredka
2.1.1 Informacije o fizičnem napredku Operativnega programa
V letu 2011 je bil odpravljen zastoj, ki je vplival na delovanje NO in na izvajanje postopkov
ocenjevanja standardnih projektov, predloţenih v okviru javnega razpisa št. 02/2009, opisanim v
letnem poročilu za leto 2010 ter je bilo odobreno sofinaciranje projektov.
Pričelo se je polno izvajanje 16 strateških projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št.
01/2009. Odobren je bil tudi javni razpis št. 03/2011 za standardne projekte – sredstva
namenjena oţjemu kopenskemu območju in zaključilo se je preverjanje formalne ustreznosti in
upravičenosti 134 predloţenih vlog.
Povzetku izvajanja priporočil Evropske komisije, ki so bila podana v okviru sestanka z dne 11.
marca 2011 v Bruslju, katerega so se udeleţili OU, OP in RO v nadaljevanju poročila, sledi opis
postopkov povezanih z izvajanjem obeh zgoraj navedenih razpisov ter izvajanja strateških
projektov.
V nadaljevanju je podan kratek povzetek ukrepov, ki so bili uvedeni v skladu s posameznim
priporočilom Evropske komisije.
V zvezi s pozivom za pospešitev črpanja sredstev in predloţitve napovedi porabe sredstev se je
pričelo pospešeno izvajati postopke ocenjevanja projektov, predloţenih v okviru javnih razpisov
št. 02/2009 in št. 03/2011, skladno s postopki, ki jih določata javna razpisa (gl. v nadaljevanju
tega odstavka); ob tem se je zaključil postopek podpisovanja pogodb o dotaciji sofinanciranja za
strateške projekte (gl. tabelo »Javni razpis št. 01/2009. Sofinancirani projekti in dodeljena
sredstva« v naslednjem poglavju 2.1.2.) ter se je pričel postopek podpisovanja pogodb o dotaciji
sofinanciranja za standardne projekte. Več informacij in podatkov v zvezi s finančnim
izvajanjem projektov in doseganjem cilja »N+2« je navedenih v naslednjem poglavju 2.1.2.
Zamude, nastale pri ocenjevanju administrativne ustreznosti in upravičenosti projektov v okviru
javnega razpisa št. 03/2011, so posledica postopka določenega z javnim razpisom v povezavi s
pridobitvijo dopolnilne dokumentacije s strani upravičencev.
V zvezi z zahtevo rednega zagotavljanja posodobitev časovnega načrta velja poudariti, da OU
redno predstavlja omenjene posodobitve na sejah NO in po elektronski redno obvešča člane NO o
morebitnih zamudah pri doseganju zastavljenih ciljev v časovnem načrtu.
Revizije sistemov in operacij, ki so bile opravljene v letu 2011 v skladu s členom 62.1 Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006, so opisane v prejšnjem poglavju 1.2. v delu, ki se nanaša na dejavnost
RO.
V zvezi z zahtevo za spremembo Poslovnika NO, in sicer 3. člena, ki ureja postopek odločanja in
določa potrebno večino, je bila predlagana sprememba vključena v dnevni red 11. seje NO in
objavljena v začetku oktobra 2011 na intranetni strani Programa, kjer je dostopna vsem članom
NO. Do časa priprave tega poročila se navedene točke še ni obravnavalo.
Kar zadeva tehnično pomoč, so bile v okviru 11. seje NO, oktobra 2011, predloţene in odobrene
posodobitve finančnega načrta, ki zadevajo višino sredstev za zunanje sodelavce in zaposlene,
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ter je bila vključena še dodatna zaposlitev v okviru slovenske prvostopenjske kontrolne enote.
Pri tem je skupni obseg sredstev, namenjenih projektu tehnične pomoči, ostal nespremenjen.
Naknadno bo predloţena v odobritev NO moţnost sofinanciranja, potnih stroškov in nastanitve
za udeleţbo sej za člane NO, iz sredstev za tehnično pomoč ter predlog spremembe višine
prejemkov za italijanske sodelavce STS, ob upoštevanju pomembnega in zahtevnega dela na
vseh področjih Programa in dejstva, da je bila višina njihovega plačila določena v letu 2006 in je
od takrat ostala nespremenjena.
V zvezi s potrebo po sprotnem vrednotenju Programa za obdobje 2012-2015 je OU v Uradnem
listu Republike Italije št. 46 z dne 20. aprila 2012 objavil razpis za oddajo naročila za
opravljanje storitev vrednotenja. V času priprave tega poročila postopek za izbor izvajalca še
poteka.
Na neformalnem srečanju v Bruslju med OU, OP, predstavniki Deţele Furlanije Julijske krajine in
Evropske komisije, ki je potekalo 25. oktobra 2011 ob priloţnosti letnega srečanja Evropske
komisije z OU, je bilo predstavljeno stanje izvajanja Programa. Predstavniki Evropske komisije
so ob tem predstavili tudi bodoče scenarije, v skladu s cilji Evrope 2020.
V zvezi z izboljšavami sistema upravljanja in nadzora Programa velja poudariti, da sta OU in STS
na podlagi izkušenj pridobljenih pri izvajanju prvih dveh razpisov št. 01/2009 in št. 02/2009,
poenostavila nekatere postopke za predloţitev projektnih predlogov v okviru javnega razpisa št.
03/2011 in v teku leta 2011, v skladu z dogovori z OP in RO, uvedla izboljšave vzorcev Pogodb o
dotaciji sofinanciranja ter VP posredovala razlago glede poenostavitve upravljanja finančnih
načrtov.

RAZPIS ŠT. 01/2009 ZA PREDLOŢITEV STRATEŠKIH PROJEKTOV (dvostopenjski postopek – druga
stopnja)
Dvostopenjski postopek, ki zadeva javni razpis se je uradno zaključil 15. aprila 2010 na 16.
dopisni seji, na kateri so bile v skladu z določili javnega razpisa št. 01/2009 odobrene
prednostne lestvice za posamezno prednostno nalogo (skupno število sofinanciranih projektov:
13).
Po dolgotrajnih in zapletenih pogajanjih med programskimi partnerji, ki so podrobneje opisana v
poglavju 2.3 poročila za leto 2010, je bilo v okviru 19. dopisne seje NO, marca 2011, potrjeno
sofinanciranje dodatnih treh projektov: INTERBIKE, TRANS2CARE in OPENMUSEUMS. Gre za prve
naslednje upravičene projekte na vseh treh prednostnih nalogah, ki niso bili sofinancirani v
okviru razpisanih sredstev javnega razpisa. Prvotno razpisana sredstva v višini 41.176.470,59 EUR
so bila tako povečana na 50.946.804,08 EUR.
Tabela v poglavju 2.1.2 prikazuje datume podpisa pogodb o dotaciji sofinanciranja med VP 16
strateških projektov in OU.
Na dan priprave osnutka tega Letnega poročila so projekti se v okviru projektov izvajajo
aktivnosti, ki so predvidene v posameznih delovnih sklopih. Aktivnosti izvedene v obdobju, ki ga
zajema Letno poročilo se nanašajo, na primer, na koordinacijo in upravljanje ter na posamezne
projektne dejavnosti.
V nadaljevanju sledi povzetek stanja izvajanja 16 strateških projektov. Poglavje 2.1.2 vsebuje
podrobnejše finančne podatke, učinki projektov pa so opisani v Prilogi 2 k Letnemu poročilu.
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INTERBIKE
(spletna stran v izdelavi)
VP: Regionalni razvojni center Koper – Centro regionale di sviluppo Capodistria.
Odobritev projekta: marec 2011 (10.03.2011 obvestilo VP).
Podpis Pogodbe o partnerstvu: 16. avgusta 2011.
Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja: 8. septembra 2011.
Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drţavnega proračuna za sofinanciranje evropske
teritorialne politike: novembra 2011.
Trajanje projekta: 4. leta (10. marec 2011 – 9. marec 2015).
Uvodni dogodek: Koper-Capodistria, 22.-23. septembra 2011.
Odobritev sprememb: 11. julij 2011 (24. dopisna seja) izhod dveh partnerjev iz partnerstva in
prevzem aktivnosti s strani drugih dveh partnerjev.
Odobritev sprememb Opisa stroškovnega načrta: avgusta 2011 kumulativno 14.81%.
Stanje izvajanja projekta: po problematičnem začetku povezanim s potrebnimi spremembami
projektnega partnerstva in pridobitvijo vse potrebne investicijske dokumentacije, je projekt
pričel izvajati aktivnosti z dobro napovedjo realizacije v prvem letu izvajanja. Investicijska
dokumentacija za pridobitev lastniških koncesijskih pogodb, v primeru italijanskih PP-jev je bila
nujno potrebna za tista območja, ki so javno dobro, saj edino tako so italijanski PP-ji imeli
moţnost izvesti investicije, vzdrţevanje in uporabo ter s tem zagotoviti rezultate projekta.
Projekt je do datuma tega poročila zahteval povračilo v višini 2,88% celotne vrednosti projekta.
Po podatkih, ki jih je posredoval VP projekta bo projekt v letu 2012 realiziral stroškov v višini
32,87% celotne vrednosti projekta.
CLIMAPARKS
(www.climaparks.eu)
VP: Triglavski narodni park.
Odobritev projekta: april 2010 (22.04.2010 obvestilo VP).
Podpis Pogodbe o partnerstvu: maj 2010.
Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja: 29 julij 2010.
Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drţavnega proračuna za sofinanciranje evropske
teritorialne politike: oktobra 2010.
Trajanje projekta: 42 mesecev (1. maj 2010 – 31. oktober 2013).
Odobritev sprememb Opisa stroškovnega načrta: avgusta 2011 kumulativno 3,37%. Podpis
aneksa št. 1 k Pogodbi o dotaciji sofinanciranja.
Stanje izvajanja projekta: V okviru treh zahtevkov za izplačilo, predloţenih s strani VP so bili
zahtevani zneski v višini € 563.095,43 od tega € 35.820,07 neupravičenih izdatkov, kar znaša
6,36%. Večina izdatkov, ki so bili spoznani kot neupravičeni, je bila ponovno vključena v
naslednje poročilo in z odpravo napak pri predloţitvi dokazne dokumentacije so bili le-ti
spoznani kot upravičeni izdatki.
Zamuda na projektu je nastala zaradi dolgih postopkov za izvedbo javnih naročil za nabavo
opreme in izvedbo investicijskih del.
Novinarsko konferenco ob otvoritvi prostorov in razstave v Zeleni hiši (Kobarid, Slovenija) v
okviru strateškega projekta obiskalo preko 50 udeleţencev. Območje Triglavskega narodnega
parka bo s projektom Climaparks pridobilo tako infrastrukturne rešitve, kot tudi vsebinske
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dopolnitve. Projekt Climaparks prinaša trenutno dve novi delovni mesti, z moţnostjo razvoja
novih dejavnosti pa načrtujejo nova delovna mesta tudi po koncu projekta.
ICON
(www.icon-project.eu)
VP: Razvojna agencija ROD- Ajdovščina.
Odobritev projekta: april 2010 (22.04.2010 obvestilo VP).
Podpis Pogodbe o partnerstvu: maj 2010.
Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja: 19. julija 2010.
Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drţavnega proračuna za sofinanciranje evropske
teritorialne politike: oktober 2010-november 2010.
Trajanje projekta: 3 leta (1. april 2010 – 31. marca 2013).
Uvodni dogodek: Ajdovščina, 10. junij 2010.
Odobritev sprememb: november 2011 (27. dopisna seja) izstop partnerja in prenos aktivnosti na
PP14.
Odobritev sprememb Opisa stroškovnega načrta: marec 2011 kumulativno 10.26%.
Stanje izvajanja projekta: Aktivnosti projekta zapadejo pod določila drţavnih pomoči in sicer
»de minimis« in drţavne pomoči druge stopnje za potencialne tretje udeleţence na aktivnostih
projekta. V splošnem aktivnosti projekta zaostajajo pri B2B srečanjih in vzpostavitvi modula za
e-učenje. V marcu 2012 bodo projekt oz. čezmejno območje prestavili tudi na sejmu s področja
informacijskih tehnologij v Sofiji (Bolgarija).
V okviru projekta sta v oblikovanju 2 čezmejni mreţi oz. grozda s področja IST in navtike oz.
brodogradnje.
Do 31/12/2011 je bilo s strani PO certificiranih 683.419,30 EUR, kar predstavlja 21,58% vseh
upravičenih izdatkov na projektu. Prvostopenjska kontrola je projektu potrdila 87,87%
prijavljenih izdatkov. Zaradi zaostanka in tudi narave aktivnosti je VP ţe podal neformalno
informacijo, da bo potrebno projekt podaljšati. Po napovedih partnerjev projekta naj bi bila
skupna poraba na projektu do konca 2012 1.583.617,57 EUR oz. 50,00% skupne vrednosti
projekta.
JEZIKLINGUA
(www.jezik-lingua.eu)
VP: Ciljno začasno zdruţenje »JEZIK-LINGUA« (CZZ) glavni predstavnik: Inštitut za slovensko
kulturo.
Odobritev projekta: april 2010 (22.04.2010 obvestilo VP).
Podpis Pogodbe o partnerstvu: maj 2010.
Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja: 26. julija 2010.
Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drţavnega proračuna za sofinanciranje evropske
teritorialne politike: oktober 2010.
Trajanje projekta: 40 mesecev s pričetkom 1. oktobra 2010.
Uvodni dogodek: v Trstu, junija 2010.
Odobritev sprememb Opisa stroškovnega načrta: predloţene so bile tri prošnje za spremembo
in sicer maja 2010-pred podpisom pogodbe, maja 2011 in zadnja 30/06/2011. Kumulativno
spremembe ne presegajo 10% in sicer znašajo 9,98% celotne vrednosti projekta.
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Stanje izvajanja projekta: do 31/12/2011 je bilo s strani PO certificiranih 654.999,15 EUR, kar
predstavlja 21,83% vseh upravičenih izdatkov na projektu. V primerjavi s Prijavnico so opazne
zamude projekta, in sicer predvsem zamuda v okviru WP2 »Vzpostavitev in delovanje
Multimedijskega centra v Italiji«, saj so se dela, ki so v okviru projekta predvidena v prostorih
ustanove »Centro culturale sloveno - Slovenski kulturni center« v Špetru šele začela. Zamude
izvirajo predvsem zaradi infrastrukturnih posegov, ki pa niso bili predvideni v okviru projekta,
ampak so financirani v okviru drugih virov sofinanciranja. V okviru projekta je bil vzpostavljen
center »Info-knjiga« z namenom informiranja javnosti o publikacijah, ki jih izdaja italijanska
manjšina v Sloveniji. Omenjeni center je bil otovorjen decembra 2010. V izvajanju so med
drugimi tudi jezikovni tečaji obeh jezikov.
Do 31/12/2011 je bilo s strani PO certificiranih 654.999,15 EUR, kar predstavlja 21,83% vseh
upravičenih izdatkov na projektu.
Po napovedih partnerjev projekta naj bi bila skupna poraba na projektu do konca 2012
2.164.579,44 EUR oz. 72,15% skupne vrednosti projekta.
SIGMA 2
(www.sigma2.upr.si)
VP: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper.
Odobritev projekta: april 2010 (22.04.2010 obvestilo VP).
Podpis Pogodbe o partnerstvu: maj 2010.
Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja: 26. julija 2010.
Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drţavnega proračuna za sofinanciranje evropske
teritorialne politike: oktober-november 2010.
Trajanje projekta: 40 mesecev s pričetkom oktobra 2009 do decembra 2012 oziroma podaljšan
do 31 junija 2013.
Uvodni dogodek: 29. marca 2010.
Odobritev sprememb: Na projektu je bilo uveljavljenih več manjših sprememb, o katerih so
partnerji poročali v okviru poročil. Odobreni pa sta bili tudi dve večji spremembi, in sicer; v
aprilu 2011 prošnja za odobritev poti izven EU (Hrvaška), ki ni bila predvidena po Prijavnici ter v
avgustu 2011 prošnja za prenos sredstev med kategorijami izdatkov in med partnerji v skupnem
znesku 141.879,65 € (oz. 3,84% celotne vrednosti projekta). Skupaj s spremembami finančnega
načrta, ki so bile potrjene pred podpisom Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med OU in VP, znaša
deleţ večjih sprememb 5,49% celotne vrednosti projekta. Navedene spremembe niso vplivale na
strukturo partnerstva. V okviru dopisne seje št. 30 je bila zaprošena sprememba v delu B.5.
prijavnice (število potencialnih lokacij za monitoring se spremeni, in sicer se poveča število leteh v Sloveniji iz 50 na skupno 52 točk ter zmanjša iz 10 na skupno 7 točk v deţeli EmilijaRomanja) in sprememba zaključka projekta iz 31. decembra 2012 na 30. junij 2013.
Odobritev sprememb Opisa stroškovnega načrta: avgust 2011 kumulativno 5,385%.
Stanje izvajanja projekta: VP je v prvem vmesnem poročilu posredoval zahtevek za izplačilo v
višini 578.244,12 EUR (od tega je bilo s strani prvostopenjske kontrole 3.274,64 EUR oz. 0,57%
celotnega zahtevka obravnavanih kot neupravičeni izdatki).
V drugem vmesnem poročilu je bil posredovan zahtevek v skupnem znesku 411.025,24 EUR (od
tega je bilo s strani prvostopenjske kontrole 301.220,43 EUR oz. 73,26% celotnega zneska
zahtevka obravnavanih kot neupravičeni izdatki).
V tretjem vmesnem poročilu je bil posredovan zahtevek v skupnem znesku 180.382,29 EUR (od
tega je bilo s strani prvostopenjske kontrole 12.853,76 EUR oz. 7,13% celotnega zneska zahtevka
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obravnavanih kot neupravičeni izdatki). Do 31/12/2011 je bilo s strani PO certificiranih
852.302,82 EUR.
Projektne aktivnosti se v glavnem izvajajo v skladu s Prijavnico, do manjšega zamika prihaja
predvsem pri WP 3 (zaradi zamud pri izgradnji Centra mediteranskih kultur) ter pri vzpostavitvi
mediteranskih vrtov (WP4).
V letu 2011 se je ponovno vzpostavil nadzor škodljivcev v oljčnikih. PP so vzpostavili model
napovedovanja peronospore v vinogradih. Partnerji so si ogledali lokacije za postavitev
agrometeoroloških postaj in za vzpostavitev kolekcijskih nasadov ter sredozemskih vrtov. VP
izvedel pripravljalne aktivnosti študentskega raziskovalnega tabora o biodiverziteti Slovenske
Istre. PP2 je 25.6.2011 organiziral seminar. Na področju 6. DS je bil izveden Seminar o biotski
pestrosti (Portograuro, 25.7.2011) ter pripravljalne aktivnosti za Mid term conference in
predstavitveno brošuro projekta. VP je nabavil in tiskal promocijske izdelke (rokovniki, deţniki,
majice, ovratni trakovi). Po napovedih partnerjev projekta naj bi bila skupna poraba na projektu
do konca 2012 2.173.303,91 EUR oz. 58,77% skupne vrednosti projekta.
PARSJAD
(www.regione.veneto.it/Servizi+alla+persona/Cultura/UE+per+la+cultura/Parsjad_news.html)
VP: Regione del Veneto – Unità Complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie.
Odobritev projekta: april 2010 (22/04/2010 obvestilo VP).
Podpis Pogodbe o partnerstvu: maj-junij 2010.
Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja: 5. avgusta 2010.
Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drţavnega proračuna za sofinanciranje evropske
teritorialne politike: oktober-november 2010.
Trajanje projekta: 36 mesecev s pričetkom 1. aprila 2010.
Uvodni dogodek: 26. julija 2011.
Odobritev sprememb Opisa stroškovnega načrta: 23.02.2011 je bil podpisan aneks št. 1 k
Pogodbi o dotaciji sofinanciranja za spremembe v višini 280.000,00 EUR, kar predstavlja 10%
celotne vrednosti projekta.
Stanje izvajanja projekta: V vmesna poročila VP so bili vključeni zahtevki za izplačilo v
vrednosti € 204.572,66, kar predstavlja 7,31% celotne odobrene vrednosti projekta. Kot
neupravičeni so bili opredeljeni stroški za investicijo v obnovo in konservatorstvo arheoloških
najdišč s strani prvostopenjske kontrole v Sloveniji. V okviru Usmeritvenega projekta smo
Univerzi v Padovi – Oddelek za geografijo, Univerzi Ca’ Foscari v Benetkah – Center I.D.E.A.S. in
Univerzi IUAV v Benetkah naročili izvedbo aktivnosti za oblikovanje Usmeritvenega projekta
Arheološkega parka Severnega Jadrana za skupni znesek 203.320.00 EUR. Pripravili smo
analitično poročilo o zakonodaji, programih in pobudah drţavnih zavodov za varstvo kulturne
dediščine, lokalnih uprav, raziskovalnih ustanov in kulturnih institucij v zvezi z upravljanjem in
ovrednotenjem arheoloških virov na obeh straneh. Organiziralo se je laboratorije in vodene
oglede in druge promocijske aktivnosti, kjer bi posebej izpostavili televizijski program »Morska
Vila« za RTVSLO.
Do 31.12.2011 je bilo s strani PO certificiranih 466.407,10 EUR, kar predstavlja 16,66 % vseh
upravičenih izdatkov na projektu. Po napovedih PP naj bi bila skupna poraba na projektu do
konca 2012 1.635.760,90 EUR oz. 58,42% skupne vrednosti projekta
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SAFEPORT
VP: Autorità Portuale di Venezia.
Odobritev projekta: april 2010 (22/04/2010 obvestilo VP).
Podpis Pogodbe o partnerstvu: junij 2011 (23. dopisna seja) zamenjava partnerstva z vnosom
novega v partnerstvo.
Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja: 21 junij 2010. Aneks k pogodbi 2. avgusta 2011.
Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drţavnega proračuna za sofinanciranje evropske
teritorialne politike: 26. september 2011.
Trajanje projekta: 36 mesecev s pričetkom 14. aprila 2011 in zaključkom 13. aprila 2014.
Uvodni dogodek: Benetke, 7. oktobra 2011.
Stanje izvajanja projekta: V postopku ocenjevanja je bilo ugotovljeno, da sofinanciranje
projektnih aktivnosti, ki jih izvaja PP št. 6 – Luka Koper zapade pod pravila o drţavnih pomočeh
in sicer je sofinanciranje dodeljeno po pravilu »de minimis« oz. po regionalni shemi drţavnih
pomoči (BE01-1783262-2007).
Sofinanciranje aktivnosti PP št. 7 - Univerza na Primorskem - Primorski inštitut za naravoslovne
in tehnične vede Koper (UP PINT), naziv spremenjen v Univerza na Primorskem – Inštitut Andreja
Marušiča, skladno z izjavo o naravi aktivnosti, ki jih le-ta izvaja v okviru projekta, ne predstavlja
neposredne drţavne pomoči.
V okviru projekta se je pričelo izvajanje vseh aktivnosti, predvidenih v posameznih DS.
V zvezi z doseţenimi rezultati velja omeniti: organizacijo začetnega dogodka (kick-off meeting);
ustanovitev usmerjevalnega odbora (steering committee) in tehničnih odborov DS (kot
predvideno v DS1); priprava metodologij in kontrolnih seznamov za izvajanje analiz, predvidenih
v DS3, DS4, DS5, DS7; priprava in vzpostavitev spletne strani projekta (intranet) in logotipa (kot
predvideno v DS8).
V zvezi s finančnim izvajanjem projekta, poraba sredstev na dan 31.12.2011 dosega 2,96%
skupne vrednosti projekta in je v skladu s Pogodbo o dotaciji sofinanciranja (3%).
V okviru zahtevkov za izplačilo, predloţenih s strani VP pri prvem poročilu, so bili zahtevani
zneski v višini 12.638,05 EUR.
SLOWTOURISM
(www.slow-tourism.net)
VP: Delta 2000 Soc. Cons. A r.l.
Odobritev projekta: april 2010 (22/04/2010 obvestilo VP).
Podpis Pogodbe o partnerstvu: maj 2010.
Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja: 20. julij 2010.
Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drţavnega proračuna za sofinanciranje evropske
teritorialne politike: oktober 2010.
Trajanje projekta: 36 mesecev s pričetkom 1. maja 2010.
Uvodni dogodek: Cervia (RA), 19. maja 2010.
Odobritev sprememb: 15.06.2011 je bil podpisan aneks št. 1 k pogodbi o dotaciji sofinanciranja,
po razširitvi partnerstva z dodatnimi 3 partnerji (odobreno s 12. dopisno sejo NO).
Odobritev sprememb Opisa stroškovnega načrta: Spremembe trenutno znašajo 852.430,00 EUR
kar predstavlja 22,34% celotne vrednosti projekta.
Stanje izvajanja projekta: VP je predloţil zahtevke za izplačilo v višini 621.413,13 €, kar znaša
16,29%. V skladu s točko f) 61. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 je bil v letu 2011 izterjan
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znesek v višini 7.361,00 €, ki se nanaša na izdatke LP, PP3, PP9, PP10, in PP24, certificirane za
leto 2010. Glede relevantnosti za drţavne pomoči je bila ugotovljena neposredna drţavna pomoč
po pravilu »de minimis« v višini 90.000,00 € za PP29 »Associazione Nautica Nautisette«. Kljub
številnemu partnerstvu (30 upravičencev), izvajanje aktivnosti dobro poteka; zaznati je nekaj
zamude pri izvajanju pilotnih projektov zaradi: povečanja števila PP, navodil RO v povezavi s
certificiranimi izdatki ter zapletenosti postopkov javnega naročanja za nakup blaga in storitev.
V sodelovanju s PP smo izbrali poti na naslednjih območjih: Ravenna in njena okolica, Ferrara in
njena okolica, Park delte reke Pad v Emiliji-Romanji, Rovigo in območje Polesine, Park delte
reke Pad v deţeli Veneto, Treviso (Terre di Marca in Alta Marca), Benetke in območje vzhodne
lagune, Videm, Trst in Kras, Soška dolina (Bovec, Kobarid, Tolmin); Triglavski narodni park;
Kranjska Gora in Savinjska dolina; Bled in Blejsko jezero; Bohinjsko jezero; Savinjska dolina in
Zgornja Gorenjska (Jesenice, Radovljica, Trţič, Kranj, Škofija Loka); Ţirovnica; Poljanska in
Selška dolina (dodatne informacije o izbranih območjih so na voljo na spletni strani www.slowtourism.net pod rubriko Promocijsko gradivo/Slow poti). Pripravilo smo naslednje skupno
gradivo: 2000 letakov, 60 promocijskih zastav, 2000 brošur »Slow območja« , 200 promocijskih
nalepk za mape itd. V sodelovanju s strokovnjaki RSI bomo kmalu pripravili brošuro o italijanskih
in slovenskih slow poteh. Izdelali smo številne promocijske predmete (svinčnike, pisala, deţnike,
nakupovalne torbice, identifikacijske izkaznice, klobučke itd.) za izboljšanje razpoznavnosti
projekta SLOWTOURISM. Nadalje smo z ustreznim postopkom izbrali dobavitelja Sole di Vetro
s.r.l., ki bo oblikoval in pripravil Turistični vodnik o slow poteh na slovenskem in italijanskem
območju izvajanja projekta SLOWTURISM, s katerim bomo na slovenskem, italijanskem in tujem
trgu promovirala območja izvajanja projekta SLOWTOURISM. Rezultati projekta so bili
predstavljeni na 26-ih delavnicah z 633 udeleţenci. Partnerji pa so skupaj organizirali 42
sestankov. Do 31.12.2011 je bilo s strani PO certificiranih 607.221,21 EUR, kar predstavlja 15,91
% vseh upravičenih izdatkov na projektu. Po napovedih partnerjev projekta naj bi bila skupna
poraba na projektu do konca 2012 2.880.611,87 EUR oz. 75,49 % skupne vrednosti projekta.
TRANS2CARE
(www.trans2care.eu)
VP: Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze della vita.
Odobritev projekta: marec 2011 (10/03/2011 obvestilo VP).
Podpis Pogodbe o partnerstvu: april 2011.
Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja: 26. junij 2011. Aneks št. 1 k Pogodbi o dotaciji
sofinaciranja 26. januarja 2012.
Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drţavnega proračuna za sofinanciranje evropske
teritorialne politike: november 2011.
Trajanje projekta: 42 mesecev s pričetkom 1. aprila 2011 in zaključkom 30 septembra 2014.
Uvodni dogodek: 4.5.2011 na Univerzi v Trstu.
Odobritev sprememb: 3 spremembe v vrednosti 17.682,63 EUR, kar predstavlja 0,78% vrednosti
celotnega projekta.
Stanje izvajanja projekta: 04.05.2011 je potekal preliminarni Pre Kick-Off Meeting na Univerzi
v Trstu. LP in ostali PP so enoznačno postavili tehnično-raziskovalne kriterije za izbor
raziskovalcev. Javni razpis za izbor kandidatov je bil objavljen v časopisu ( Il Sole 24 ore priloga Nord-Est; Primorski Dnevnik) in na spletni strani posameznega PP. Vsak PP je še dodatno
predloţil specifičen razpis na svoji inštituciji, prav tako objavljen v časopisu in na spletni strani
inštitucije. DS4 (Usposabljanje in čezmejna mobilnost raziskovalcev) in DS5 (Načrtovanje in
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časovni načrt (Road-mapping)). Bile so izvedene predhodne aktivnosti glede na pričetek
usposabljanja raziskovalcev: načrtovanje skupinskega sodelovanja (VP in posamezni PP),
predstavitev eksperimentalnih protokolov in njihove validacije (VP), predstavitev ustreznih
software-jev (DS1), nabava instrumentalne opreme in potrošnega materiala, potrebnih v
naslednjih fazah projekta. Spletna stran (http://www.trans2care.eu/) je ţe aktivna; bila je
izdelana slika v skladu s projektom, katera bo vstavljena na spletno stran (pod nadzorom VP in s
podporo zunanjih svetovalcev ter s sodelovanjem PP). Do 31.12.2011 je bilo s strani PO
certificiranih 176.869,81 EUR, kar predstavlja 6,77 % vseh upravičenih izdatkov na projektu.
Po napovedih partnerjev projekta naj bi bila skupna poraba na projektu do konca 2012
960.829,74 EUR oz. 36,79 % skupne vrednosti projekta.
CITIUS
(spletna stran v izdelavi)
VP: Univerza v Novi Gorici.
Odobritev projekta: april 2010 (22.04.2010 obvestilo VP).
Podpis Pogodbe o partnerstvu: maj 2010.
Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja: 4. avgust 2010.
Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drţavnega proračuna za sofinanciranje evropske
teritorialne politike: oktober 2010.
Trajanje projekta: 48 mesecev (01.06.2010-31.05.2014)
Uvodni dogodek: 07.07.2010.
Odobritev sprememb: V okviru projekta so bile predloţene tri prošnje za večje spremembe
Opisa stroškovnega načrta in Prijavnice (prva v oktobru 2010, druga v aprilu 2011 ter zadnja v
juliju 2011). Celotna vrednost odobrenih večjih sprememb na projektu znaša 4.800,00 EUR, t.j.
0,17% celotne vrednosti projekta. Za vse navedene spremembe je bil dne 24.8.2011 sklenjen
aneks št. 1 k Pogodbi o dotaciji sofinanciranja med OU in VP (na podlagi 25. Dopisne seje NO, ki
se je zaključila 29.7.2011, na kateri je NO odbril predlagane spremembe). Tekoče prošnje za
spremembo (2010 in 2011) – št.4 / v skupni vrednosti 0.17% OPIS STROŠKOVNEGA NAČRTA
zajema: pojasnilo glede pravnega statusa LP, odpravo administrativnih napak in uskladitev
nekaterih kategorij izdatkov, spremembe med kategorijami izdatkov/sprememba partnerstva
(izstop PP4)/ sprememba podatkov v delu A.2. Prijavnice. Z izstopom PP št. 4 Instrumentation
Technologies d.d. iz partnerstva, so se sredstva in aktivnosti, ki so zanj bile predvidene, prenesli
na VP Univerzo v Novi Gorici. V primeru ostalih sprememb gre predvsem za tehničnoadministrativne uskladitve
Stanje izvajanja projekta: VP je v prvem vmesnem poročilu posredoval zahtevek za izplačilo v
višini 113.742,91 EUR (ni bilo neupravičenih izdatkov). Skupna višina zahtevanih sredstev v
okviru drugega vmesnega poročila pa je bila € 54.682,44
EUR (od tega je bilo s strani
prvostopenjske kontrole 201,74 EUR oz. 0,37% celotnega zneska zahtevka obravnavanih kot
neupravičeni izdatki). V okviru tretjega vmesnega poročila je znašal skupni zahtevek 855.944,94
EUR. V splošnem izvajanje projektnih aktivnosti ni v zaostanku glede na Prijavnico, z izjemo
delovnega sklopa 6 Komunikacijski načrt, kjer je manjši zaostanek ter aktivnosti nakupa opreme,
ki je predvidena s strani VP. V postopku ocenjevanja projekta glede relevantnosti za drţavne
pomoči je bila ugotovljena neposredna drţavna pomoč v višini 149.622,00 EUR za PP5. Aktivnosti
so bile opravljene v okviru WP1, WP3 in WP6. V okviru WP1, potekajo pri vseh partnerjih
nemoteno vsi administrativni in upravni postopki povezani s projektom. Največ aktivnosti je bilo
opravljenih v okviru WP3: nakup laserja na katerem bo temeljil vir svetlobe (trenutno nameščen
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pri PP1, v pričakovanju gradnje laboratorija pri LP), nakup in montaţa sestavnih delov,
potrebnih za vzpostavitev monokromatorja in vira harmonike (ob PP2), projektiranje kontrolnega
sistema za zgoraj navedene komponente (at PP4), in predhodna študija vzorcev za opravljanje
meritev (pri PP3, v sodelovanju z PP1). Komunikacija med partnerji, je bila še posebej dejavna:
potekali so sestanki, na katerih se je razpravljalo o napredku projekta in se je skupaj odločalo o
strategijah za nadaljevanje projekta. V okviru WP6: na mednarodnih konferencah so bili
predstavljeni rezultati projekta in njegovih moţnosti. Prvi znanstveni rezultati so tudi v
postopku za objavo v mednarodni reviji. Partnerji prav tako ohranjajo stike z lokalnim tiskom.
Do 31.12.2011 je bilo s strani PO certificiranih 1.020.520,12 EUR, kar predstavlja 36,31% vseh
upravičenih izdatkov na projektu. Po napovedih partnerjev projekta naj bi bila skupna poraba
na projektu do konca 2012 2.497.480,93 EUR oz. 88,85% skupne vrednosti projekta.
KNOW US
(spletna stran v izdelavi)
VP: Regione del Veneto – Unità Progetto Ricerca e innovazione.
Odobritev projekta: april 2010 (22.04.2010 obvestilo VP).
Podpis Pogodbe o partnerstvu: junij 2010.
Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja: december 2011.
Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drţavnega proračuna za sofinanciranje evropske
teritorialne politike: avgust 2011.
Trajanje projekta: 3 leta (01.04.2010-28.02.2014)
Uvodni dogodek: Benetke, 18.02.2011.
Odobritev sprememb: Ţe na samem začetku se je projekt soočil s teţavami pri upravljanju, kar
je privedlo do pomembne spremembe (dne 09/08/2011) aktivnosti v znesku 8,83% celotnih
izdatkov projekta. Sprememba je vključila samo eno spremembo in sicer prenos vseh aktivnosti z
VP – Regione Veneto, na PP št. 1 – Università Ca' Foscari. Kljub omenjeni spremembi VP
zagotavlja svoje obveznosti v praksi z notranjim zaposlenim, ki opravlja tudi dejansko vse
aktivnosti koordinacije in vodenja, vendar ni plačan s stroškovnika projekta. Projekt je dobil
potrjeni 2 spremembi v kumulativni višini 15,14%. VP je zaprosil OU za spremembo odstotkov
letne porabe v pogodbi.
Spremembe Prijavnice in Opisa stroškovnega načrta: julij 2011 v višini 14,79%.
Stanje izvajanja projekta: Aktivnosti projekta so za 4 partnerje relevantni za drţavne pomoči in
obstaja moţnost tudi drţavnih pomoči druge stopnje. Do 31/12/2011 je bilo s strani PO
certificiranih 114.826,45 EUR, kar predstavlja 4,06% vseh upravičenih izdatkov na projektu. V
okviru WP2 je bila narejena SWOT analiza, potrebna za izbor petih sektorjev, ki so najbolj
pomembni v čezmejnem območju; poglobljena analiza sektorjev; prepoznavanje in ocenitev
osnov znanja, ki so prisotni na območju ter pregled in analizo logično-znanstvenih primerov
inovacij. Analiza SWOT se je osredotočila na identifikacijo glavnih značilnosti - ekonomskih,
kulturnih, demografskih, socialnih in političnih, v čezmejnem območju. Njen glavni namen je bil
tudi identificirati pet glavnih pomembnih sektorjev na tem področju. Primerjava izvedenih
posameznih analiz izbranih regij je prinesla izbor sektorjev: Gradbeništvo, Lesna in pohištvena
industrija, Logistika in mobilnost, Kmetijstvo in Turizem. Za vsak sektor se je pripravilo poročilo
analize s poudarkom na: razvoj, trende, glavne pomembne kazalnike ter na trenutno in
prihodnjo dinamiko. V okviru WP3 se je pričelo z: oblikovanjem metodologije, ki je potrebna za
aktivnosti v podjetjih, v nadaljnjih fazah projekta; s strukturiranjem podporne programske
opreme in z oblikovanjem politik za inovacije. Za oblikovanje metodologije je bila potrebna
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analiza obstoječe literature na temo strateške inovacije in metodologije, predvsem za
spodbujanje znotraj podjetij. Poleg tega, je bilo poglobljeno poročilo o metodologiji, izdelano in
razdeljeno, kar je omogočilo začetek strukturiranja podporne programske opreme, za njeno
avtomatično aplikacijo pri podjetjih. Oblikovanje politik za inovacije se osredotoča na
poglobitev ţe obstoječih na čezmejnem območju. Za aktivnost je predvidena poglobljena analiza
z namenom prepoznati in primerjati različne politike, ki so usmerjene v podporo projektov
strateških in/ali tehnoloških inovacij, ki jih izvajajo gospodarski sektorji v regijah, ki so v
projektu. Še posebej se poglobijo načini, ki se predlagajo podjetjem, za predstavitev
inovacijskih projektov (in torej, implicitno, sprejete metodologije za izgradnjo kognitivno
strateških načrtov), v nadaljevanju se oceni njihova učinkovitost s kvalitativno analizo na osnovi
pridobljenih rezultatov. Do 31/12/2011 je bilo s strani PO certificiranih 114.826,45 EUR, kar
predstavlja 4,06% vseh upravičenih izdatkov na projektu. Po napovedih partnerjev projekta naj
bi bila skupna poraba na projektu do konca 2012 835.069,68 EUR oz. 29,49% skupne vrednosti
projekta.
SHARED CULTURE
(spletna stran v izdelavi)
VP: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper.
Odobritev projekta: april 2010 (22.04.2010 obvestilo VP).
Podpis Pogodbe o partnerstvu: maj 2010.
Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja: 26. julija 2010.
Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drţavnega proračuna za sofinanciranje evropske
teritorialne politike: oktober 2010.
Trajanje projekta: 48 mesecev s pričetkom 1. oktobra 2009.
Uvodni dogodek: Koper-Capodistria, 13.05.2010
Odobritev sprememb Opisa stroškovnega načrta: Predloţeni sta bili dve prošnji za spremembe
Opisa stroškovnega načrta, prva prošnja je bila predloţena meseca junija 2010 (pred podpisom
Pogodbe o dotaciji sofinanciranja), druga je prispela februarja 2011. Skupaj spremembi znašata
237.000,08, kar je 6,77% skupne vrednosti projekta. Navedene spremembe niso vplivale na
strukturo partnerstva.
Spremembe projekta, in sicer povečanje rezultatov in kazalnikov projekta Shared Culture z dne
19.07.2011 krepijo rezultate in povečujejo dodano vrednost projekta.
Stanje izvajanja projekta: Izvajanje projekta je v zamudi glede na prijavnico; in sicer, v
primeru obnove Borilnice je prišlo do zamud zaradi novih odkritij tekom izvedbe gradbenih del
ter zaradi ţe navedenih stališč sprejetih s strani prvostopenjske kontrole.
Zgoraj navedene ovire so bile odpravljene, projektne aktivnosti sedaj potekajo v skladu s
pričakovanji. Do 31.12.2011 je bilo s strani PO certificiranih 652.734,43 EUR, kar predstavlja
18,65% vseh upravičenih izdatkov na projektu.
Po napovedih partnerjev projekta naj bi bila skupna poraba na projektu do konca 2012
2.460.974,84 EUR oz. 70,31% skupne vrednosti projekta.
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E-HEALTH
(www.neteurope.org)
VP: Avtonomna deţela Furlanija julijska krajina, Direzione centrale funzione pubblica,
autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio sistemi informativi ed e-govrnment.
Odobritev projekta: april 2010 (22.04.2010 obvestilo VP).
Podpis Pogodbe o partnerstvu: maj-junij 2010.
Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja: 13. julija 2010.
Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drţavnega proračuna za sofinanciranje evropske
teritorialne politike: oktober 2010.
Trajanje projekta: 36 mesecev s pričetkom 3. maja 2010.
Uvodni dogodek: Trst, 09.07.2010.
Odobritev sprememb: Dne 12.03.2012 je bil sklenjen Aneks št. 2 k Pogodbi o dotaciji
sofinanciranja, ki zajema spremembe Prijavnice in Opisa stroškovnega načrta v skupni vrednosti
445.510,00 EUR oz. 14,85% celotne vrednosti projekta.
Stanje izvajanja projekta: V okviru vmesnih poročil VP je bilo vključenih v zahtevek za izplačilo
69.387,40 EUR oz. 2,31% skupne vrednosti projekta. V postopku ocenjevanja projekta glede
relevantnosti za drţavne pomoči ni bilo ugotovljeno da projektne aktivnosti zapadejo pod pravila
o drţavnih pomočeh. Na vseh sestankih je bila izpostavljena potreba za pospešitev projektnih
aktivnosti glede na zaostanek projekta pri izvajanju. V zaključni fazi je dokument za opredelitev
medsebojne-operabilnosti podatkov med italijanskimi in slovenskimi zdravstvenimi
organizacijami. To bo omogočilo realizacijo platforme middleware. Partnerji so v okviru DS3
dorekli Patient Summery in opredelili skupen model klinične oskrbe pacientov v kirurgiji in
ortopediji. Opravili so analizo stanja na področju tele-pomoči na kardiološkem področju. Do
31/12/2011 je bilo s strani PO certificiranih 90.942,38 EUR, kar predstavlja 3,03% vseh
upravičenih izdatkov na projektu.
Po napovedih partnerjev projekta naj bi bila skupna poraba na projektu do konca 2012
1.841.961,46 EUR oz. 61,39% skupne vrednosti projekta.
ADRIA-A
(www.adria-a.eu)
VP: Izvršni sekretariat Srednjeevropske pobude.
Odobritev projekta: april 2010 (22.04.2010 obvestilo VP).
Podpis Pogodbe o partnerstvu: junij 2010.
Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja: 15. julija 2010.
Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drţavnega proračuna za sofinanciranje evropske
teritorialne politike: oktober 2010.
Trajanje projekta: 4 leta s pričetkom 1. januarja 2010- 31. decembra 2013).
Uvodni dogodek: Trţič, 22. novembra 2010.
Odobritev sprememb: Podpisani so bili 3 aneksi k Pogodbi o dotaciji sofinanciranja in sicer prvi
oktobra 2010, drugi februarja 2011, tretji pa je bil sklenjen 29.09.2011, v skupni vrednosti
101.870,00 EUR. VP projekta je OU/STS predloţil prošnjo za spremembo naziva PP12 »Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet«. Sprememba je bila odobrena v okviru 30. dopisne
seje NO.
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Odobritev sprememb Opisa stroškovnega načrta: Skupaj spremembe znašajo 413.676,00 EUR,
kar je 12,58% skupne vrednosti projekta. Sklenitev številnih aneksov je posledica kompleksnega
upravljanja projekta .
Stanje izvajanja projekta: začetno izvajanje projekta je bilo zelo problematično, saj je
koordinacija tako zahtevnega partnerstva, zahtevala velik začetni napor. Partnerstvo sestavlja
28 javnih in zasebnih subjektov in upravljanje sprememb je zelo zahtevno. V primerjavi s
prijavnico je nastala več kot 6 mesečna zamuda pri izvajanju predvidenih aktivnosti. Zelo
kompleksno je tudi usklajevanje številnih PP (28 javnih in zasebnih subjektov), ki delujejo na
različnih nivojih. V zvezi s predvideno porabo za leto 2012 velja izpostaviti, da so izdatki PP24 Ministrstvo za promet RS (pribliţno € 600.000,00) vezani na objavo javnega razpisa in oddajo
naročila projektantu, kot določeno v DS2: »Manjkajoče multimodalne povezave«. Plačilo bo
izvedeno šele po zaključeni storitvi. Objava razpisa je trenutno zadrţana zaradi postopkov
povezanih z menjavo vlade v RS, ki je potekala v preteklih mesecih.
STS v sodelovanju s slovensko Info točko preverja napredovanje postopkov javnega naročanja in
je v pričakovanju informacij s strani ministrstva.
Do 31.12.2011 je bilo s strani PO certificiranih 557.445,44 EUR, kar predstavlja 16,95% vseh
upravičenih izdatkov na projektu. Po napovedih partnerjev projekta naj bi bila skupna poraba
na projektu do konca 2012 1.823.001,31 EUR oz. 55,43 % skupne vrednosti projekta.
CARSO-KRAS
(www.krascarso-carsokras.eu)
VP: Občina Seţana
Odobritev projekta: april 2010 (22/04/2010 obvestilo VP).
Podpis Pogodbe o partnerstvu: maj 2010.
Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja: 27. julija 2010.
Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drţavnega proračuna za sofinanciranje evropske
teritorialne politike: oktober 2010.
Trajanje projekta: 40 mesecev (01.01.2010 – 30.04.2013)
Uvodni dogodek: tiskovni konferenci 25.05.2010 v Seţani in 31.05.2010 v Trstu.
Odobritev sprememb: V okviru projekta so bile predloţene 3 prošnje za spremembe Opisa
stroškovnega načrta in/ali Prijavnice (prva v avgustu 2010, druga v marcu 2011, tretja v juliju
2011). Celotna vrednost odobrenih sprememb znaša € 393.882,00, kar predstavlja 12,77%
celotne vrednosti projekta. Za vse navedene spremembe je bil dne 14.03.2011 sklenjen aneks št.
1 k Pogodbi o dotaciji sofinanciranja, na podlagi sklepa sprejetega na 18. dopisni seji NO, ki se
je zaključila 21.02.2011. NO je odobril predlagane spremembe rezultatov projekta, ki jih
izvajata PP 3 in PP 9 in posledično spremembe kazalnikov projekta. Drugi aneks k Pogodbi je bil
sklenjen 18.05.2011. Vključeval je spremembe administrativnega značaja. VP je predloţil četrto
prošnjo za spremembe, ki je trenutno v obravnavi, celotna vrednost sprememb pa ne bo
presegala 20% celotne vrednosti projekta.
Stanje izvajanja projekta: V prvih 3 zahtevkih za povračilo s strani VP je bilo zahtevanih
782.408,15 EUR, od katerih je bilo kar 141.223,70 EUR neupravičenih stroškov oziroma 18,05%.
Večina izdatkov, ki so bili spoznani kot neupravičeni, je bila ponovno vključena v naslednje
poročilo in z odpravo napak pri predloţitvi dokazne dokumentacije so bili le-ti spoznani kot
upravičeni izdatki Veliko teţavo na projektu predstavljajo likvidnostne teţave nekaterih
partnerjev, poleg tega pa so bili občinski proračuni v letu 2011 pozno sprejeti, zato so nastale
zamude pri izvajanju projektnih aktivnosti. K zamudam pri izvedbi projekta, ki sedaj okvirno
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znašajo 5 mesecev, pa so dodatno prispevali tudi dolgi postopki javnega naročanja. V okviru
projekta je v seţanski občinski stavbi, potekalo slavnostno odprtje Informacijskega centra Krasa.
Ureditev Informacijskega centra Krasa je eden od pomembnejših korakov v strateškem projektu.
Dela, v višini 400.000 €, so bila izvedena v prvem letu izvajanja projekta. Predvidene so še druge
podobne aktivnosti, tako na italijanski kot na slovenski strani. V drugem letu izvajanja projekta
se namerava organizirati še vmesno konferenco, otvoritev urejene dostopne poti in razgledne
točke na Cerju ter otvoritev centra za kulturne aktivnosti v Repniču. Do 31.12.2011 je bilo s
strani PO certificiranih 641.184,45 EUR, kar predstavlja 20,78% vseh upravičenih izdatkov na
projektu. Po napovedih partnerjev projekta naj bi bila skupna poraba na projektu do konca
2012 2.016.798,12 EUR oz. 65,37% skupne vrednosti projekta.
OPENMUSEUMS
(spletna stran v izdelavi)
VP: Pokrajina Ferrara
Odobritev projekta: marec 2010 (22.04.2010 obvestilo VP).
Podpis Pogodbe o partnerstvu: julij 2010.
Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja: 22. avgust 2011.
Podpis pogodb o dodelitvi sredstev iz drţavnega proračuna za sofinanciranje evropske
teritorialne politike: november 2011.
Trajanje projekta: 36 mesecev (06/05/2011 – 05/05/2014)
Uvodni dogodek: Ferrara, 15.-16. september 2011.
Odobritev sprememb: junij 2011 (23. dopisna seja NO) sprememba partnerstva projekta in sicer
izhod partnerja iz projekta ter prehod aktivnosti na drugega partnerja.
Odobritev sprememb Prijavnice in Opisa stroškovnega načrta: Pogodba o dotaciji
sofinanciranja vključuje prvo spremembo Opisa stroškovnega načrta v višini 615.163,80 EUR oz.
13,99% skupne vrednosti projekta.
Februarja 2012 je OU potrdil dodatno spremembo Opisa stroškovnega načrta v višini 95.960,58
EUR oz. 2,49% skupne vrednosti projekta, ki je vključena v Aneks št. 1 k Pogodbi o dotaciji
sofinanciranja. Spremembe projekta znašajo kumulativno 16,48% skupne vrednosti projekta.
Stanje izvajanja projekta: Aktivnosti projekta, ki jih izvajajo LP/PP ne zapadejo pod pravila o
drţavnih pomočeh. Trenutno poteka izvajanje aktivnosti, ki so predvidene v DS 1, 2 in 8.
Izvedene so bile tudi nekatere pripravljalne aktivnosti v okviru DS3 in DS4, medtem ko bodo
pilotni projekti in didaktične delavnice realizirani po objavi novih navodil za poročanje, ki je
predvidena v prihodnjih mesecih. V zvezi z doseţenimi rezultati projekta velja omeniti:
organizacijo začetnega dogodka (kick-off meeting); realizacijo tehnično-znanstvenega srečanja
za strokovnjake (10 udeleţencev). V zvezi s finančnim izvajanjem projekta, poraba sredstev na
dan 31.12.2011 dosega 3% skupne vrednosti projekta in je v skladu z določili Pogodbe o dotaciji
sofinanciranja. V okviru zahtevkov za izplačilo, predloţenih s strani VP ob prvem poročilu so bili
zahtevani zneski v višini:70.938,29 EUR (izdatki potrjeni s strani prvostopenjske kontrolne
enote). Izdatki v višini 6.192,33 EUR so bili obravnavani kot neupravičeni oz. je bila izdaja Izjave
o potrjenih izdatkih zadrţana. Do 31/12/2011 je bilo s strani PO certificiranih 70.938,29 EUR,
kar predstavlja 1,84 % vseh upravičenih izdatkov na projektu. Po napovedih partnerjev projekta
naj bi bila skupna poraba na projektu do konca 2012 1.521.099,29 EUR oz. 39,44% skupne
vrednosti projekta.
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RAZPIS ŠT. 02/2009 ZA PREDLOŢITEV STANDARDNIH PROJEKTOV
Razpis za predloţitev standardnih projektov v višini 60.000.000,00 EUR je bil objavljen v
Uradnem listu Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine št. 26 z dne 1. julija 2009 in v
Uradnem listu Republike Slovenije št. 51 z dne 3. julija 2009. V okviru omenjenega javnega
razpisa, ki je bil odprt od 1. julija do 15. oktobra 2009, je prispelo 253 vlog za financiranje.
Skupna vrednost predloţenih projektnih predlogov je pribliţno petkrat višja od skupne
razpoloţljive vrednosti razpisanih sredstev.
Rezultate postopka preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti projektov – teţave
so opisane v Poročilu za leto 2010 - je odobril NO na 19. in 21. dopisni seji (marec-maj 2011).
198 projektnih predlogov se je uvrstilo v postopek ocenjevanja kakovosti.
Pri postopku ocenjevanja kakovosti standardnih projektov sodelujeta STS in Čezmejne delovne
skupine italijanskih in slovenskih ocenjevalcev, ki vključujejo 146 ocenjevalcev. Organizirana so
bila izobraţevanja za ocenjevalce, kjer je bil obrazloţen postopek in način ocenjevanja
projektnih predlogov. Delavnice, ki jih je vodil STS in so pokrivale celotno programsko območje,
so potekale: 18. (Furlanija Julijska krajina), 19. (Veneto) in 22. (Emilia-Romagna) novembra
2010 in v letu 2011, 31. januarja v Furlaniji Julijski krajini, 24. marca v Sloveniji, 7. aprila v
Furlaniji Julijski krajini, 8. aprila v Sloveniji, 11. aprila v Deţelah Veneto in Emilia-Romagna.
Ocenjevalci Deţel Veneto in Emilia-Romagna so v zahtevanem roku posredovali vse ocene
kakovosti standardnih projektov. Ocenjevalci Deţele Furlanije Julijske krajine, za nekatere
projekte prednostnih nalog 2 in 3, ocen niso posredovali, kar je vplivalo na izračun povprečne
vrednosti italijanske ocene. Za manjše število projektov, za katere ocene slovenskih
ocenjevalcev niso prispele pravočasno, pa je OU podaljšal rok za predloţitev ocen in s tem
zagotovil izračun skupne ocene, skladno s pravilom »ena drţava, en glas«.
NO je na 10. seji, ki je potekala 29. julija 2011, odobril prednostne lestvice treh prednostnih
nalog kot sledi:
a) odobritev sofinanciranja 35 projektov v okviru 3 prednostnih nalog z 10% zniţanjem
skupnih zahtevanih izdatkov ter dodatnim zniţanjem skupnih zahtevanih izdatkov od 1%
do 4% za projekte pri katerih je razlika med ocenama italijanskih in slovenskih
ocenjevalcev več kot 20% glede na dodeljene točke pri merilu B.1.5, ki ga določa
Priročnik za ocenjevanje projektov;
b) zadrţana oz. pogojna odobritev sofinanciranja 6 projektov v okviru prednostne naloge
1 (t.i. »ISO« projekti) ter zahteva po dodatnem preverjanju morebitnega dvojnega
sofinanciranja, podvajanja aktivnosti, pristojnosti partnerstva in pravilnosti postopkov;
c) preostanki sredstev v okviru treh prednostnih nalog niso dodeljeni, saj ne zadostujejo
za celotno sofinanciranje naslednjih upravičenih projektov na prednostni lestvici.
Deţelni odbor Furlanije Julijske krajine se je 5. avgusta 2011 s sklepom št. 1500 seznanil z
odločitvami, ki jih je NO sprejel na 10. seji. Prednostne lestvice pa so bile objavljene v Uradnem
listu Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine št. 32 z dne 10. avgusta 2011.
V avgustu in septembru 2011 sta OU in STS pridobila izjave VP odobrenih projektov o sprejemu
sofinanciranja ter prošnje za spremembe 8 projektov, ki so bile predloţene v potrditev NO. Ob
tem so bila izvedena dodatna preverjanja za t.i. projekte »ISO«.
NO je na 11. seji, ki je potekala 18. oktobra 2011:
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a) odobril 6 t.i. »ISO« projektov v okviru prednostne naloge 1 z dodatnim zniţanjem v višini
5/6 zahtevanih izdatkov za izvajanje skupnih aktivnosti vsem šestim projektom
(omenjeno zniţanje se prišteje k 11% zniţanju, ki je bilo določeno na julijski seji NO);
b) pooblastil OU za izvedbo potrebnih postopkov v zvezi z zahtevanimi spremembami pri 8
projektih (PROFILI, WINENET, AGROTUR, STUDY CIRCLES, GLIOMA, SOLUM, EDUKA, SIGN),
in
c) sprejel odločitev o sofinanciranju dveh dodatnih projektov iz seštevka nedodeljenih
sredstev, sredstev pridobljenih z odpovedjo sofinanciranja projekta Greenport
(prednostna naloga 1) in sredstev pridobljenih z zniţanjem sofinanciranja.
Deţelni odbor Furlanije Julijske krajine se je seznanil s sklepi 11. seje NO, s sprejetjem sklepa
št. 2172 z dne 18.11.2011. Končna prednostna lestvica za prednostno nalogo 1 je bila nato
objavljena v Uradnem listu Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine št. 47 z dne 23.
novembra 2011.
Po zaključenem postopku posredovanja obvestil o odobritvi sofinanciranja prijaviteljem ter
pridobitve izjave o sprejemu sofinanciranja, je OU pričel s podpisom pogodb o dotaciji
sofinanciranja za projekte, ki so se uvrstili v zgornji del prednostne lestvice.
OU in STS obravnavala 28 zahtev za dostop do dokumentacije, ki jih je vloţilo 28 prijaviteljev v
zvezi s predloţenimi projektnimi predlogami v okviru javnega razpisa št. 02/2009, za katere
sofinanciranje ni bilo odobreno. Od 28 sta 2 prijavitelja v mesecu novembru 2011 vloţila pritoţbi
na Deţelno upravno sodišče Furlanije Julijske krajine.
Postopki, ki zadevajo navedeni pritoţbi in zahteve za dostop do dokumentacije so podrobneje
opisani v poglavju 2.3 tega poročila.

JAVNI RAZPIS ŠT. 03/2011 ZA PREDLOŢITEV STANDARDNIH PROJEKTOV – SREDSTVA NAMENJENA
OŢJEMU KOPENSKEMU OBMOČJU
Javni razpis (skupna vrednost razpisanih sredstev: 17.564.389.92 EUR) je bil potrjen 11. marca
2011, v okviru 19. dopisne seje. Priloţena razpisna dokumentacija, vključno s Priročnikom za
ocenjevanje projektov, je bila odobrena na 20. dopisni seji, ki se je zaključila 1. aprila 2011.
Javni razpis in priloge k razpisu so bile objavljene v Uradnem listu Avtonomne deţele Furlanije
Julijske krajine št. 14 z dne 6. aprila 2011 in Uradnem listu Republike Slovenije št. 26 z dne 8.
aprila 2011. Do roka, ki je bil določen 25. maja 2011 je prispelo 134 projektnih predlogov.
Po objavi omenjenega razpisa sta bila organizirana dva informativna dneva (za podrobnejše
informacije glej prilogo 1 k temu poročilu) namenjena predlagateljem in potencialnim
upravičencem iz upravičenega območja, ki ga določa razpis in sicer Avtonomne deţele Furlanije
Julijske krajine in Republike Slovenije.
Postopek preverjanja formalne ustreznosti in upravičenosti se je zaključil 26. septembra 2011 z
zahtevami za dopolnitve in/ali pojasnila, skladno s 15. členom javnega razpisa, za 109 projektov
in 12 obvestili o zavrnitvi/zavrţbi v skladu s členom 10bis zakona št. 241/90. Rezultati postopka
preverjanja so bili predstavljeni NO 18. oktobra 2011.
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STS je nato izvedel dodatno preverjanje prejetih dopolnitev (19. oktober - november 2011).
Zatem je OU posredoval dodatna obvestila o zavrnitvi/zavrţbi v skladu s členom 10bis zakona št.
241/90. Seznami neupravičenih in upravičenih projektnih predlogov, uvrščenih v postopek
ocenjevanja kakovosti, so bili odobreni s strani NO v okviru 28. dopisne seje, ki se je zaključila
22. decembra. 23. decembra so bili sezami objavljeni na spletni strani Programa in isti dan je
bilo 134 prijaviteljem posredovano obvestilo o rezultatih preverjanja administrativne ustreznosti
in upravičenosti. 27. decembra so bile imenovane skupine ocenjevalcev za izvajanje ocenjevanja
kakovosti upravičenih projektnih predlogov, uvrščenih v postopek ocenjevanja kakovosti. Po
delavnicah, ki jih je STS pripravil za ocenjevalce iz Republike Slovenije in Avtonomne deţele
Furlanije Julijske krajine, se je 20. januarja 2012 pričel postopek ocenjevanja kakovosti.
Zaključek celotnega postopka ocenjevanja z odobritvijo prednostnih lestvic s strani NO je
predviden v prvi polovici leta 2012. Objavi prednostnih lestvic bo sledilo posredovanje obvestila
o rezultatih ocenjevanja prijaviteljem ter podpisovanje pogodb o partnerstvu in pogodb o
dotaciji sofinanciranja.
Povzetek odločanja Nadzornega odbora, ki se nanaša na javne razpise št. 01/2009, št. 02/2009 in št.
03/2011.
18. dopisna seja

Seja se je zaključila uspešno.

4.-21. februar 2011

Odobritev sprememb, ki sta jih VP strateških projektov CARSO-KRAS in SLOWTOURISM
predlagala v skladu z določili 7. člena Pogodbe o dotaciji sofinanciranja.

Pogajanja med
programskimi
partnerji
pod okriljem EK

Podrobnejši opis pogajanj vsebuje poglavje 2.3 Letnega poročila o izvajanju za leto 2010.
Pogajanja so se zaključila s srečanjem, ki je potekalo 11. marca 2011 v Bruslju, ob
prisotnosti Evropske komisije.

13. oktober 20108. marec 2011
19. dopisna seja
3.-8. marec 2011

20. dopisna seja
25. marec-1. april
2011

Pogajanja so potekala z namenom odpraviti razhajanja med programskimi partnerji, ki so
onemogočala izvajanje programskih aktivnosti s strani OU. Omenjena razhajanja so
zadevala: vse tri javne razpise, ob upoštevanju pritoţb vloţenih na Upravno sodišče
Deţele FJK v Trstu v zvezi z nekaterimi ţe odobrenimi strateškimi projekti, operativno
določitev postopka ocenjevanja standardnih projektov in vsebine ter vrednost razpisanih
sredstev v okviru javnega razpisa za oţje kopensko območje.
Seja se je zaključila uspešno.
S sejo se uspešno zaključijo pogajanja med programskimi partnerji. Na seji se odobri:
a)
Javni razpis št. 01/2009 za predloţitev standardnih projektov: prerazporeditev
sredstev v skupni višini 9.770.333,42 EUR za sofinanciranje treh dodatnih projektov
(prvi naslednji upravičeni projekt posamezne prednostne naloge – t.j. Interbike,
Trans2care, Openmuseums -), ki niso bili sofinancirani v okviru razpisanih sredstev.
b)
Javni razpis za predloţitev standardnih projektov – sredstva namenjena oţjemu
kopenskemu območju št. 03/2011 (vrednost razpisanih sredstev znaša
17.564.389,92 EUR, skladno s predvideno višino sredstev, določeno v finančnem
načrtu Programa). Odobritev.
c)
Javni razpis za predloţitev standardnih projektov št. 02/2009. Potrditev seznama
projektov, uvrščenih v postopek ocenjevanja kakovosti (končni seznam vključuje
dodatnih 16 projektov v primerjavi s prvotno predlaganim seznamom).
d)
Mali projekti – potrditev sklepa v zvezi z odlogom razpisa za male projekte, ki bo
sofinanciran iz razpoloţljivih “ostankov”, nastalih iz neporabljenih sredstev drugih
razpisov.
Seja se je zaključila uspešno.
Javni razpis za predloţitev standardnih projektov – sredstva namenjena oţjemu
kopenskemu območju št. 03/2011. Odobritev razpisne dokumentacije in Priročnika za
ocenjevanje projektov.
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21. dopisna seja

Seja se je zaključila uspešno.

16.-25. maj 2011

Odobritev predloga ponovne vključitve v postopek ocenjevanja projekta z akronimom
SEATRAIN, predloţenega v okviru javnega razpisa za standardne projekte št. 02/2009.

22. dopisna seja

Seja se je zaključila uspešno.

20. maj-6. junij 2011 Odobritev Letnega poročila o izvajanju 2010.
23. dopisna seja

Seja se je zaključila uspešno.

1.-9. junija 2011

Odobritev sprememb, za katere sta zaprosila VP strateškega projekta z akronimom
SAFEPORT in strateškega projekta z akronimom OPENMUSEUMS.

24. dopisna seja

Seja se je zaključila uspešno.

27. junija-11. julija Odobritev sprememb, za katere je zaprosil VP strateškega projekta z akronimom
INTERBIKE.
2011
25. dopisna seja

Seja se je zaključila uspešno.

22.-29. julij 2011

Odobritev sprememb, za katere sta zaprosila VP strateškega projekta z akronimom CITIUS
in strateškega projekta z akronimom KNOW US.

10. redna seja NO
Čedad, 29. julij 2011

1.
2.

Javni razpis za standardne projekte št. 02/2009. Potrditev končnih prednostnih
lestvic projektov.
Razno:
analiza izvajanja O.P. in posodobitev časovnega načrta (»road map«);
izvajanje priporočil, ki jih je Evropska komisija podala v okviru letnega
srečanja, ki je potekalo v Bruslju marca 2011;
izvajanje kohezijske politike v prihajajočem obdobju in nove Uredbe EK:
predstavitev s strani poročevalca Evropske komisije, Antonia Castellaccija.

26. dopisna seja

Seja se je zaključila uspešno.

Odobritev dopolnitve in avtentične interpretacije italijanskega besedila javnega razpisa
št. 03/2011 (standardni projekti – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju) – 15.
člen, odstavka 3 in 4 c.
1. Javni razpis za predloţitev standardnih projektov št. 02/2009 - dodatna preverjanja
11. redna seja NO
projektov, za katere je bila odobritev zadrţana: predstavitev poročila o t.i. »ISO«
projektih;
San Daniele del Friuli,
2. Javni razpis za predloţitev standardnih projektov št. 02/2009 – prošnje za spremembo
18. oktober 2011
odobrenih projektov;
3. Javni razpis za predloţitev standardnih projektov št. 02/2009 – predstavitev dodatnih
projektov za sofinanciranje v skladu z razvrstitvijo na končni prednostni lestvici;
4. Javni razpis za predloţitev standardnih projektov št. 02/2009 – poročilo o postopku
podpisovanja pogodb za odobrene sofinancirane projekte;
5. Javni razpis za predloţitev strateških projektov št. 01/2009 – poročilo o stanju
izvajanja sofinanciranih projektov;
6. Javni razpis za predloţitev standardnih projektov – sredstva namenjena oţjemu
kopenskemu območju – št. 03/2011 – poročilo o postopku preverjanja formalne
ustreznosti in upravičenosti predloţenih vlog;
7. Sprememba stroškovnega načrta za izvajanje projekta Tehnične pomoči;
8. Letno srečanje z Evropsko komisijo. Izvajanje priporočil Evropske komisije;
9. Razno

2.-9. september 2011

27. dopisna seja

Seja se je zaključila uspešno.

21.-28.
2011

Odobritev sprememb, za katere je zaprosil VP strateškega projekta z akronimom ICON.

november

28. dopisna seja
7.-22.
2011

decembra

Seja se je zaključila uspešno.
Javni razpis za standardne projekte – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju
št. 03/2011.
Odobritev seznamov administrativno ustreznih in upravičenih projektov ter
neupravičenih projektov.
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29. dopisna seja

Dopisna seja se ni zaključila uspešno. Programski partner Republika Slovenija ni izrazil
soglasja k predlogu.

19. december 2011
– 4. januar 2012

Javni razpis za standardne projekte št. 02/2009. Dodelitev sredstev za odobritev in
sofinanciranje dodatnih treh projektov.
Predmet dopisne seje je bila dodelitev preostanka sredstev v okviru Programa.
Stališča programskih partnerjev, ki so bila posredovana v zahtevanem roku so sledeča:
italijansko Ministrstvo za finance ter Deţeli Veneto in Emilia Romagna so 23., 27. in 30.
decembra 2011 posredovali pozitivno mnenje k predlogu o dodelitvi preostanka
sredstev, Republika Slovenija pa je 4. januarja 2012 posredovala le soglasje k predlogu,
da OU nadaljuje s sodnim postopkom.,Zaradi tega se je dopisna seja, katere predmet je
bila dodelitev preostanka sredstev, neuspešno zaključila.
Seja se je zaključila uspešno.

30. dopisna seja
29. februar
marec 2012

–

8.

31. dopisna seja
28. marec – 4. april
2012

Odobritev sprememb, za katere so zaprosili VP strateških projektov z akronimom ADRIA
A, CARSO-KRAS, CLIMAPARSKS, SIGMA2 in SLOWTOURISM.
Seja se je zaključila uspešno.
Odobritev sprememb partnerstva ter delov B.5 in E Prijavnice, za katere so zaprosili VP
strateških projektov z akronimom SALTWORKS, ISO-TO, ISO-PRE, ISO-PRA, ISO-GIO, ISORE, ISO-PA, WINE NET, IPforSMEs, T-lab, SIIT, SIGN, GLIOMA in LIVING FOUNTAINS.

V nadaljevanju je prikazan seznam kazalnikov s posodobljenimi vrednostmi na dan 31.12.2011,
ki so na podlagi O.P. razporejeni po naslednjih tipologijah:
vsem projektom skupni kazalniki, ki izkazujejo stopnjo sodelovanja;
kazalniki na programski ravni, ki so porazdeljeni na t.i. kazalnike za »horizontalna
načela«;
splošni kazalniki, ki odraţajo čezmejno sodelovanje.
V nadaljevanju navedeni podatki se nanašajo na 16 sofinanciranih strateških projektov.
Aktivnosti se v okviru teh projektov izvajajo najmanj eno leto.
Izvajanje standardnih projektov v tem delu ni bilo upoštevano, saj so pogodbe o dotaciji
sofinanciranja še v fazi podpisovanja. Podatki o izvajanju standardnih projektov bodo vključeni v
letno poročilo za leto 2012.
Finančna sredstva, dodeljena strateškim projektom, znašajo 50.810.418,00 EUR oziroma 40 %
vseh sredstev, ki so v okviru Programa na voljo za prednostne naloge 1, 2 in 3, ki pa v celoti
znašajo 128.564.389,92 EUR.
V primerih, kjer je merska enota izraţena v odstotkih, je le-ta izračunana v primerjavi s 40%
sredstev - toliko znaša deleţ sredstev, namenjenih 16 strateškim projektom glede na celoto
razpoloţljivih sredstev Programa za prednostne naloge 1, 2 in 3 -. Opisano razmerje ni bilo
uporabljeno pri izračunu v letnem poročilu o izvajanju za 2010, zato so lahko vrednosti
podatkov, ki jih vsebuje poročilo za leto 2011, niţje od tistih iz predhodnega poročila, v katerem
je bilo upoštevano zgolj število projektov.
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VSEM PROJEKTOM SKUPNI
KAZALNIKI, KI IZKAZUJEJO STOPNJO
SODELOVANJA
Projekti, ki upoštevajo dva izmed
naslednjih kriterijev: skupna priprava,
skupno izvajanje, skupno osebje,
skupno financiranje
Projekti, ki upoštevajo tri izmed
naslednjih kriterijev: skupna priprava,
skupno izvajanje, skupno osebje,
skupno financiranje

Cilj

Vrednost

Enota

45 %

0%

%

30 %

0%

%

Projekti, ki upoštevajo štiri izmed
naslednjih kriterijev: skupna priprava,
skupno izvajanje, skupno osebje,
skupno financiranje

25 %

40 %

%

KAZALNIKI ZA »HORIZONTALNA
NAČELA«

Cilj

Vrednost

Enota

P1 - Spodbujanje trajnostnega razvoja

45 %

40 %

%

P2 - Spodbujanje enakih moţnosti
(med spoloma in nediskriminacija)

10 %

33 %

%

SPLOŠNI KAZALNIKI, KI ODRAŢAJO
ČEZMEJNO SODELOVANJE

Opis enote
Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov (1., 2. in 3.
Prednostna naloga)
Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov (1., 2. in 3.
Prednostna naloga)
Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov (1., 2. in 3.
Prednostna naloga)
Opis enote
Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov
Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

Projekti, ki razvijajo skupno rabo
infrastrukture

25%

33 %

%

Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov

Projekti, ki razvijajo sodelovanje na
področju javnih storitev

20%

33 %

%

Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov

Projekti, ki zmanjšujejo izoliranost s
pomočjo boljše dostopnosti do
prevoznih sredstev, IKT omreţij in
storitev

25%

18 %

%

Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov

Projekti, ki spodbujajo in izboljšujejo
skupno varstvo in upravljanje okolja

15%

30 %

%

Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov

Ljudje, ki se udeleţujejo skupnih
izobraţevalnih dejavnosti ali
usposabljanj

350

/*

število

Projekti, ki spodbujajo raziskave in
razvoj ter inovativne mreţe

10%

28 %

%

Čezmejni projekti malih in srednje
velikih podjetij

5%

18 %

%

Javna in zasebna telesa, ki sodelujejo
v čezmejnih projektih

500

227

število

število oseb
Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov
Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov
število

* podatek trenutno ni na voljo in bo pridobljen ob zaključku Programa.
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2.1.2 Finančni podatki
JAVNI RAZPIS ŠT. 01/2009 ZA PREDLOŢITEV STRATEŠKIH PROJEKTOV
Glede na dolgo časovno obdobje, preteklo med datumom predloţitve projektnih predlogov in
dejanskim začetkom izvajanja projektnih aktivnosti, so bile v mnogih primerih potrebne
spremembe prijavnice in opisa stroškovnega načrta, tudi s prenosom sredstev med posameznimi
kategorijami izdatkov ali med PP, ter spremembe partnerstva. Opozoriti je potrebno, da morajo
biti vse spremembe izredne narave, ustrezno utemeljene, potrebne za uspešno izvajanje
projekta in predhodno dogovorjene med partnerji, ter se obravnavajo v skladu z določili
pogodbe o partnerstvu in pogodbe o dotaciji sofinanciranja.
Sredstva, dodeljena 16 sofinanciranim strateškim projektom (13 v aprilu 2010 po zaključku 16.
dopisne seje in dodatnih 3 po 19. dopisni seji, ki je potekala marca 2011), so znašala
50.946.804,08 EUR, od tega 43.304.783,46 EUR deleţa ESRR: 6 strateških projektov je
sofinanciranih v okviru prednostne naloge 1, ki skupaj absorbira pribliţno 40 % vseh sredstev,
namenjenih projektom, medtem ko jih je 5 financiranih v okviru prednostne naloge 2 oziroma 3,
ki absorbirata - v skoraj enakih deleţih - preostalih 60 % sredstev javnega razpisa št. 01/2009.
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Javni razpis št. 01/2009. Sofinancirani projekti in dodeljena sredstva.
Prednostna naloga

Akronim projekta

1

“Climaparks”

3.239.513,01

2.753.586,06

Datum podpisa
Pogodbe o
dotaciji
sofinanciranja
29/07/2010

1

“Sigma 2”

3.697.431,50

3.142.816,78

26/07/2010

1

“Carso - Kras”

3.085.000,00

2.622.250,00

27/07/2010

1

“Adria A”

3.289.000,00

2.795.650,00

15/07/2010

1

“Safeport”

2.730.000,00

2.320.500,00

26/09/2011

1

“Interbike”

3.514.000,00

2.986.900,00

08/09/2011

Prednostna naloga 1

Skupna dodeljena sredstva

19.554.944,51

16.621.702,83

2

“Slowtourism”

3.815.700,00

3.243.345,00

20/07/2010

2

“Citius”

2.810.946,50

2.389.304,53

04/08/2010

2

“Icon”

3.167.095,00

2.692.030,75

19/07/2010

2

“Know Us”

2.831.000,00

2.406.350,00

30/12/2010

2

“Trans2Care”

2.611.118,00

2.219.450,30

26/07/2011

Prednostna naloga 2

Skupna dodeljena sredstva

15.235.859,50

12.950.480,57

3

“Jeziklingua”

3.000.000,00

2.550.000,00

26/07/2010

3

“E-Health”

3.000.000,00

2.550.000,00

13/07/2010

3

“Shared Culture”

3.500.000,07

2.975.000,06

26/07/2010

3

“Parsjad”

2.800.000,00

2.380.000,00

05/08/2010

3

“Openmuseums”

3.856.000,00

3.277.600,00

22/08/2011

Prednostna naloga 3

Skupna dodeljena sredstva

16.156.000,07

13.732.600,06

50.946.804,08

43.304.783,46

Skupno

Dodeljena sredstva
(v €)

Sredstva ESRR
(v €)

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

Spodnja tabela povzema splošno stanje prevzetih obveznosti in izdatkov, vključenih v poročilo in
potrjenih s strani prvostopenjskih kontrolorjev do 31.12.2011, kot tudi napredek v primerjavi s
skupno višino sredstev, dodeljenih strateškim projektom, kot sledi iz Pogodb o dotaciji
sofinanciranja med OU in VP.
Stanje je predstavljeno tudi po prednostnih nalogah in projektih.
Primerjava skupnega zneska prevzetih obveznosti s celotnim zneskom sredstev, namenjenih
projektom, kaţe, da je zmogljivost prevzemanja obveznosti 40% višja v primerjavi z obsegom
sredstev, namenjenih strateškim projektom, medtem ko primerjava izdatkov (potrjenih in
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vključenih v zahtevke za izplačilo) s celotnim zneskom dodeljenih sredstev kaţe zmogljivost
porabe v višini skoraj 15%.
Na ravni posamezne prednostne naloge izhaja, da je prednostna naloga 1 najbolj učinkovita tako
z vidika prevzetih obveznosti (45,24%) kot tudi porabe (30,43%), kljub prisotnosti in
zanemarljivemu vplivu projektov Safeport in Interbike, za katera sta bili Pogodbi o dotaciji
sofinanciranja podpisani konec leta 2011. Sledi prednostna naloga 2 pri kateri je deleţ prevzetih
obveznosti nekoliko niţji napram prednostni nalogi 1 (43,85%), medtem ko je poraba nekoliko
višja od 17% (niţji deleţ napram prednostni nalogi 1). Pri prednostni nalogi 3 je deleţ prevzetih
obveznosti skladen z deleţi drugih dveh prednostnih nalog, medtem ko odstotek porabe v
primerjavi s celotnimi dodeljenimi sredstvi znaša 14,21%.
Natančneje, v okviru prednostne naloge 1 projekt Sigma 2 beleţi najboljše poslovanje, tako z
vidika prevzetih obveznosti (90,17%) kot porabe sredstev (23,05%). Kot ţe omenjeno, izvajanje
projektov Safeport in Interbike, za katera sta bili pogodbi o dotaciji sofinanciranja podpisani
konec leta 2011, ne vpliva.
V zvezi s prednostno nalogo 2 je projekt, ki beleţi najboljše rezultate pri prevzemanju
obveznosti in porabi sredstev, projekt Citius z odgovarjajočima deleţema 54,78% oziroma
36,31%. Isti projekt pa tudi med vsemi sofinanciranimi strateškimi projekti beleţi absolutno
najboljše rezultate v smislu napredka porabe sredstev. Tudi v tem primeru je zanemarljiv
podatek o napredku izvajanja projektov Know Us in Trans2care, saj so se njune aktivnosti začele
izvajati z zamudo v letu 2011.
V zvezi s prednostno nalogo 3, najboljše rezultate pri finančnem napredku beleţita dva projekta:
Shared Culture, ki pri prevzetih obveznostih beleţi odstotek v višini 56,53%, in Jeziklingua, ki pri
porabi sredstev beleţi odstotek v višini 21,83%. Napredek izvajanja projekta Openmuseums, za
katerega je bila pogodba o dotaciji sofinanciranja podpisana v avgustu 2011 nima posebnega
vpliva.
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Javni razpis št. 01/2009. Finančni napredek pri izvajanju sofinanciranih strateških projektov po
posameznih projektih in prednostnih nalogah na dan 31.12.2011.

“Climaparks”

Dodeljena
sredstva
v€
(A)
3.239.513,01

Prevzete
obveznosti
v €
(B)
1.455.008,08

1

“Sigma 2”

3.697.431,50

3.334.124,59

852.302,82

90,17%

23,05%

1

“Carso - Kras”

3.085.000,00

1.672.353,15

641.184,45

54,21%

20,78%

1

“Adria A”

3.289.000,00

1.925.429,32

557.445,44

58,54%

16,95%

1

“Safeport”

2.730.000,00

249.707,11

12.638,05

9,15%

0,46%

1

“Interbike”

3.514.000,00

209.770,64

101.040,64

5,97%

2,88%

Prednostna
naloga 1

Skupna dodeljena
sredstva

19.554.944,51

8.846.392,89

2.691.886,76

45,24%

30,43%

2

“Slowtourism”

3.815.700,00

1.941.843,86

614.799,39

50,89%

16,11%

2

“Citius”

2.810.946,50

1.539.738,47

1.020.520,12

54,78%

36,31%

2

“Icon”

3.167.095,00

1.520.080,16

683.617,57

48,00%

21,59%

2

“Know Us”

2.831.000,00

615.431,90

114.826,45

21,74%

4,06%

2

“Trans2Care”

2.611.118,00

1.063.598,05

176.869,81

40,73%

6,77%

Prednostna
naloga 2

Skupna dodeljena
sredstva

15.235.859,50

6.680.692,44

2.610.633,34

43,85%

17,13%

3

“Jeziklingua”

3.000.000,00

1.302.042,30

654.999,15

43,40%

21,83%

3

“E-Health”

3.000.000,00

920.824,52

90.942,38

32,69%

3,03%

3

“Shared Culture”

3.500.000,07

1.978.543,23

652.734,43

56,53%

18,65%

3

“Parsjad”

2.800.000,00

1.469.002,38

466.407,10

52,46%

16,66%

3

“Openmuseums”

3.856.000,00

719.684,74

70.938,29

18,66%

1,84%

Prednostna
naloga 3

Skupna dodeljena
sredstva

16.156.000,07

6.450.079,17

1.936.021,35

39,92%

11,98%

50.946.804,08 21.977.164,50

7.238.541,45

43,14%

14,21%

Prednostna
naloga

Akronim projekta

1

Skupaj

Zahtevani in % prevzetih
potrjeni
obveznosti
izdatki
(B/A)
(C)
527.275,36
44,91%

% porabe
sredstev
(C/A)
16,28%

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

V nadaljevanju so predstavljeni podrobnejši podatki z namenom natančnega pregleda vpliva na
upravičeno območje, pri tem se navaja natančno finančno porazdelitev med geografskimi
področji programskih partnerjev glede na sofinancirane strateške projekte. Analiza prikazuje
podatke tako na ravni posameznega projekta kot na ravni prednostne naloge.
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Javni razpis št. 01/2009. Porazdelitev sredstev za sofinanciranje odobrenih strateških projektov glede na geografsko
območje po posameznih projektih in po prednostnih nalogah na dan 31.12.2011.

Prednostna
naloga

Akronim
projekta

ITALIJA

SKUPAJ
(in €)

1

“Climaparks”

Furlanija
Julijska
krajina
(v €)
632.000,00

1

“Sigma2”

568.600,00

513.700,00

85.800,00

2.529.331,50

3.697.431,50

1

“Carso Kras”

1.400.000,00

0,00

0,00

1.685.000,00

3.085.000,00

1

“Adria A”

1.740.550,00

382.820,00

39.990,00

1.085.650,00

3.289.000,005

1

“Safeport”

580.000,00

980.000,00

220.000,00

950.000,00

2.730.000,00

1

“Interbike”

644.040,00

946.020,00

448.060,00

1.475.880,00

3.514.000,00

5.565.190,00

3.152.040,00

1.449.450,00

9.348.274,51

19.554.944,51

Prednostna
naloga 1

Skupaj po
območjih

Veneto
(v €)

SLOVENIJA
(in €)
EmiliaRomagna
(v €)

329.500,00

655.600,00

1.622.413,01

3.239.513,01

2

“Slowtourism”

402.500,00

723.000,00

1.278.500,00

1.411.700,00

3.815.700,00

2

“Citius”

835.778,00

681.872,00

209.162,00

1.084.134,50

2.810.946,50

2

“Icon”

1.223.381,03

104.446,00

102.815,97

1.736.452,00

3.167.095,00

2

“Know Us”

716.000,00

949.000,00

250.000,00

916.000,00

2.831.000,00

2

“Trans2Care”

1.244.371,00

333.051,00

178.605,00

855.091,00

2.611.118,00

4.422.030,03

2.791.368,99

2.019.082,97

6.003.377,50

15.235.859,50

Prednostna
naloga 2

Skupaj po
območjih

3

“Jeziklingua”

1.966.606,67

60.000,00

0,00

973.393,33

3.000.000,00

3

“E-Health”

1.066.020,00

360.000,00

100.000,00

1.473.980,00

3.000.000,00

3

“Shared
Culture”

99.000,00

1.801.000,06

0,00

1.600.000,01

3.500.000,07

3

“Parsjad”

200.000,00

1.175.000,60

425.000,00

999.999,40

2.800.000,00

3

“Openmuseums”

601.000,00

736.000,00

912.001,01

1.606.999,00

3.856.000,00

Skupaj po
območjih

3.932.626,67

4.132.000,66

1.437.001,01

6.654.371,74

16.156.000,07

13.919.846,70

10.075.409,65

4.905.533,98

22.006.023,75

50.946.804,08

Prednostna
naloga 3
SKUPAJ
- vse 3
prednostne
naloge

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

5

Skupne vrednosti vključujejo tudi izdatke po projektnih partnerjih (na primer italijansko Ministrstvo za okolje ter
italijansko Ministrstvo za infrastrukturo in promet), ki niso vključeni v porazdelitev po geografskih območjih,
prikazano v tabeli.
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V povezavi s prednostno nalogo 1 skupna sredstva, namenjena strateškim projektom, znašajo
19.554.944,51 EUR. Tudi po spremembah pri prerazporeditvi sredstev po PP, odstotek sredstev,
dodeljenih italijanskim upravičencem, znaša 51,99% oziroma 10.166.680,00 EUR, brez sredstev
namenjenih italijanskim ministrstvom (glej opombo), ki znašajo 39.990,00 EUR. Slovenskim
upravičencem so dodeljena sredstva v skupni višini 9.348.274,51 EUR, kar znaša 47,81%.
V povezavi s prednostno nalogo 2 skupna sredstva, namenjena strateškim projektom, znašajo
nekoliko več kot 15 milijonov EUR. Odstotek sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem,
znaša 60,60%, oziroma 9.232.241,99 EUR. Tudi v tem primeru, finančne spremembe pri PP
minimalno vplivajo na prerazporeditev sredstev po posameznih deţelah, ki sodelujejo kot
programski partnerji. Upravičencem iz Furlanije-Julijske krajine je dodeljenih nekaj več kot
29%, upravičencem iz Veneta nekaj več kot 18%, medtem ko upravičencem iz Emilije-Romagne
skoraj 13%. Slovenskim upravičencem so dodeljena sredstva v višini 6.003.377,50 EUR, kar znaša
39,40%.
V povezavi s prednostno nalogo 3 skupna sredstva, namenjena strateškim projektom, znašajo
pribliţno 16,15 milijonov EUR. Odstotek sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem, tudi po
uvedenih projektnih spremembah znaša 58,13% oziroma 9.501.628,34 EUR. Natančneje za
posamezne deţele, ki sodelujejo kot programski partnerji, velja, da je upravičencem iz
Furlanije-Julijske krajine dodeljenih nekaj več kot 24%, upravičencem iz Veneta nekaj manj kot
26%, upravičencem iz Emilije-Romagne skoraj 9%. Sloveniji so dodeljena sredstva v višini
6.654.371,74 EUR, kar znaša 41,19%.
Skupno (za vse 3 prednostne naloge) so bila sredstva namenjena strateškim projektom dodeljena
v sledečih deleţih: 27,32% upravičencem avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine, 19,77%
upravičencem deţele Veneto, 9,63% upravičencem deţele Emilia-Romagna in 43,19%
upravičencem Republike Slovenije.
Sredstva dodeljena območjem, vključenim na osnovi »načela fleksibilnosti«, v skladu s 1. točko
21. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006 in določili javnega razpisa št. 01/2008 ter javnega razpisa
št. 02/2009, na ravni posameznega projekta ne presegajo omejitve 20% prispevka ESRR sredstev.

Podrobneje, v okviru prednostne naloge 1 projekt Adria A beleţi največji deleţ sredstev (52,92%
celotnega vrednosti projekta), namenjenih upravičencem iz Furlanije Julijski krajini, pri
katerem VP tudi prihaja iz tega območja. Deţela Veneto pa ima največji deleţ sredstev pri
projektu Safeport (35,90%), kjer tudi v tem primeru VP prihaja z istega programskega območja.
Emilia Romagna beleţi najvišji odstotek sredstev pri projektu Climaparks (20,24%) kljub
prisotnosti VP iz Slovenije. Z vidika slovenskega partnerstva je projekt, ki ima najvišji odstotek
celotnih dodeljenih sredstev, namenjenih slovenskim upravičencem, projekt Sigma 2 z deleţem
68,41% (tudi v tem primeru VP prihaja z istega območja).
V okviru prednostne naloge 2 ima projekt Trans2care največji deleţ sredstev (47,66% celotne
vrednosti projekta), namenjenih deţeli Furlaniji Julijski krajini, pri čemer VP prihaja iz istega
območja. Deţela Veneto ima največji deleţ sredstev pri projektu Citius (24,26%), pri katerem je
VP iz Slovenije. Emilia Romagna pa beleţi najvišji odstotek sredstev pri projektu Slowtourism
(33,51%), VP pa prihaja iz istega programskega območja. Z vidika slovenskega partnerstva je
projekt, ki ima najvišji odstotek sredstev, namenjenih slovenskim upravičencem, projekt Icon z
deleţem 54,83% (tudi v tem primeru VP prihaja z istega območja).
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V okviru prednostne naloge 3 projekt Jeziklingua beleţi največji deleţ sredstev (65,55% celotne
vrednosti projekta), dodeljenih upravičencem Deţele Furlanije Julijske krajine, VP je iz istega
območja. Deţela Veneto pa ima največji deleţ sredstev pri projektu Shared Culture (51,46%),
kjer pa je VP iz Slovenije. Emilia Romagna beleţi pa najvišji odstotek sredstev pri projektu
Openmuseums (23,65%), pri katerem VP prihaja iz istega programskega območja. Z vidika
slovenskega partnerstva je projekt, ki ima najvišji odstotek sredstev, namenjenih slovenskim
upravičencem projekt E-Health z deleţem 49,13%, medtem ko VP prihaja iz Furlanije Julijske
krajine.

JAVNI RAZPIS ŠT. 02/2009 ZA PREDLOŢITEV STANDARDNIH PROJEKTOV
Razpoloţljiva finančna sredstva v okviru razpisa znašajo 60.000.000,00 EUR, kar predstavlja
kumulativni znesek programskih sredstev za leta 20096 (69,62%), 2010 (100%), 2011 (100%) in
2012 (59,93%). Dodeljena programska sredstva so porazdeljena po prednostih nalogah, kot
navedeno v spodnjih tabelah.
Javni razpis št. 02/2009. Razpoloţljiva finančna sredstva.
Prednostna naloga

Sofinanciranje ESRR (v €)

Nacionalno javno
sofinanciranje (v €)

Skupaj v €

Prednostna naloga 1: »Okolje,
promet in trajnostna teritorialna
integracija« (39%)

19.890.000,00

3.510.000,00

23.400.000,00

Prednostna naloga 2:
»Konkurenčnost in na znanju
temelječa druţba« (31%)

15.810.000,00

2.790.000,00

18.600.000,00

15.300.000,00

2.700.000,00

18.000.000,00

51.000.000,00

9.000.000,00

60.000.000,00

Prednostna naloga 3: »Socialna
integracija« (30%)
SKUPAJ

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

Po 10. seji NO, ki je potekala v Čedadu dne 29. julija 2011, so bile 10. avgusta 2011 v UL
Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine št. 32 objavljene prednostne lestvice upravičenih
projektnih predlogov za posamezno prednostno nalogo. Na isti seji je NO začasno zadrţal
odobritev oz. pogojno odobril 6 projektnih predlogov, uspešno uvrščenih na prednostno lestvico,
in zahteval dodatno preverjanje. NO si je ob tem pridrţal pravico do odobritve omenjenih
projektov na naslednji seji. Po izvedenem dodatnem preverjanju, je NO na 11. seji, ki je
potekala v San Daniele del Friuli 18. oktobra 2011, odločil, da se sofinanciranje projektov odobri
v skladu z določeno stopnjo zniţanja zahtevanih izdatkov. Poleg tega je bilo na isti seji, skladno
z razvrstitvijo na prednostno lestvico prednostne naloge 1, odobreno sofinanciranje dodatnih 2
projektov (sofinanciranje le-teh prvotno ni bilo odobreno zaradi nezadostnih razpisanih
6

Odstotek je izračunan glede na skupno vrednost finančnega načrta, zmanjšano za vrednost prednostne naloge 4.
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sredstev). Omenjena dodatna projekta se sofinancira iz seštevka nedodeljenih sredstev, sredstev
pridobljenih z odpovedjo sofinanciranja projekta Greenport (prednostna naloga 1) in sredstev
pridobljenih z zniţanjem sofinanciranja. Posledično je bila v UL Avtonomne deţele Furlanije
Julijske krajine št. 47 z dne 23. novembra 2011 objavljena popravljena prednostna lestvica.
V spodnji tabeli so prikazani podatki za posamezno prednostno nalogo in sicer število
sofinanciranih projektov, skupna sredstva, ki so jih zahtevali upravičenci, vključno z
razpoloţljivimi sredstvi po sprejetih odločitvah NO ter deleţi ESRR.
Javni razpis št. 02/2009. Finančna sredstva in projekti
Sredstva za katera
so zaprosili VP (v €)

Skupne odobrene
vrednosti, zniţane v
skladu s sklepom NO
(v €)

26.617.885,32

22.728.857,34

19.319.528,74

Prednostna naloga

Število
sofinanciranih
projektov

Od tega sredstva iz
ESRR
(v €)

1

19

2

16

19.615.154,23

17.519.200,20

14.891.320,17

3

14

18.720.532,40

16.814.678,26

14.292.476,52

Skupno

49

64.953.571,95

57.062.735,80

48.503.325,43

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

Za 49 projektnih predlogov je bilo sofinanciranje odobreno (19 v okviru prednostne naloge 1, 16
v okviru prednostne naloge 2, 14 v okviru prednostne naloge 3).
Skupni znesek sredstev, dodeljenih za sofinancirane standardnih projektov znaša 57.062.735,81
EUR, od tega je 48.503.325,43 EUR ESRR sredstev. Skupni zahtevani izdatki s strani
upravičencev znašajo skoraj 65 milijonov EUR.
V okviru prednostne naloge 1 se sofinancirajo projekti v skupni višini 22.728.857,34 EUR, od tega
znaša deleţ ESRR 19.319.528,74 EUR, zahtevana sredstva s strani upravičencev pa 26.617.885,32
EUR. V okviru prednostne naloge 2 skupni izdatki znašajo 17.519.200,20 EUR, od tega ESRR
sredstev v višini 14.891.320,17 EUR. Skupni znesek zahtevanih izdatkov s strani upravičencev je
malenkost niţji od 20 milijonov EUR. V okviru prednostne naloge 3 so bila odobrena sredstva v
višini 16.814.678,26 EUR, od tega 14.292.476,52 EUR ESRR sredstev, medtem ko so upravičenci
zahtevali skupno 18.720.532,40 EUR.
Spodnja tabela prikazuje sofinancirane projekte po posameznih prednostnih nalogah, vključno z
zahtevanimi izdatki s strani VP in skupno vrednostjo odobreno v skladu z odločitvijo NO glede
zniţanja sredstev.
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Javni razpis št. 02/2009. Sofinancirani projektni predlogi v okviru prednostne naloge 1.
Skupne odobrene
Sredstva za katera so
Prednostna
vrednosti, zniţane v skladu
Od tega sredstva iz ESRR
Akronim
zaprosili VP
naloga
s sklepom NO
(v €)
(v €)
(v €)

1

CroCTaL

1.499.000,00

1.349.100,00

1.146.735,00

TIP

1.491.000,00

1.326.990,00

1.127.941,50

SALTWORKS

1.400.000,00

1.260.000,00

1.071.000,00

BioDiNet

1.499.992,50

1.334.993,33

1.134.744,33

ISO - TO**

1.470.951,72

1.157.850,35

984.172,80

ISO-PRE**

1.500.000,00

1.139.347,80

968.445,63

GOTRAWAMA

1.343.500,00

1.209.150,00

1.027.777,50

ISO - PRA**

1.500.000,00

1.144.956,48

973.213,01

ISO-GIO**

1.438.626,80

1.121.621,43

953.378,22

ISO - RE**

1.500.000,00

1.164.398,90

989.739,07

ISO-PA**

1.500.000,00

1.150.353,73

977.800,67

GEP

1.499.222,41

1.349.300,17

1.146.905,14

ASTIS

1.222.100,00

1.099.890,00

934.906,50

IDAGO

1.474.585,04

1.282.888,98

1.090.455,63

ADRIAWET
2000

1.180.000,00

1.062.000,00

902.700,00

EnergyViLLab

1.490.000,00

1.341.000,00

1.139.850,00

FUTURELIGHTS

1.300.000,00

1.157.000,00

983.450,00

HYDRO KARST

1.199.372,55

1.079.435,30

917.520,01

TESSI

1.109.534,30

998.580,87

848.793,74

26.617.885,32

22.728.857,34

19.319.528,74

Skupaj prednostna naloga 1

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih
** Po opravljenem dodatnem preverjanju za projekte ISO-TO, ISO-PRE, ISO-PRA, ISO-GIO, ISO-RE, ISO-PA je NO,
zaradi ugotovljenega podvajanja aktivnosti, sprejel odločitev o dodatnem zniţanju 5/6 skupnih zahtevanih
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izdatkov za izvajanje aktivnosti v delovnih sklopih 1, 2, 4, 5 ter za izvajanje aktivnosti 1 v delovnem sklopu 3.
Navedeno zniţanje ne velja za aktivnost 2 delovnega sklopa 3.
Javni razpis št. 02/2009. Sofinancirani projektni predlogi v okviru prednostne naloge 2.
Skupne odobrene vrednosti,
Sredstva za katera so
zniţane v skladu s sklepom
Od tega sredstva iz ESRR
Prednostna
Akronim
zaprosili VP
NO
(v €)
naloga
(v €)
(v €)

2

PROFILI

1.495.000,00

1.345.500,00

1.143.675,00

MACC

1.490.003,35

1.341.003,02

1.139.852,56

MOTOR

1.430.000,00

1.287.000,00

1.093.950,00

WINE NET

1.331.100,00

1.184.679,00

1.006.977,15

AGROTUR

1.161.115,00

1.045.003,50

888.252,98

Heritaste

1.499.999,00

1.334.999,11

1.134.749,24

STUDY CIRCLES

794.412,92

714.971,63

607.725,88

TRANSARMON

890.000,00

792.100,00

673.285,00

UE LI JE II

1.078.321,91

959.706,50

815.750,52

LANATURA

470.583,30

418.819,14

355.996,27

IPforSMEs

1.500.000,00

1.350.000,00

1.147.500,00

GLIOMA

1.500.000,00

1.320.000,00

1.122.000,00

SOLUM

1.494.618,75

1.300.318,31

1.105.270,57

T-lab

1.310.000,00

1.179.000,00

1.002.150,00

INNOVAQUA

1.480.000,00

1.332.000,00

1.132.200,00

690.000,00

614.100,00

521.985,00

19.615.154,23

17.519.200,20

14.891.320,17

BELLIMPRESA

Skupaj prednostna naloga 2

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih
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Javni razpis št. 02/2009. Sofinancirani projektni predlogi v okviru prednostne naloge 3.
Skupne odobrene
Sredstva za katera
Prednostna
vrednosti, zniţane v
Od tega sredstva iz ESRR
Akronim
so zaprosili VP
naloga
skladu s sklepom NO
(v €)
(v €)
(v €)

3

PESCA

1.060.000,00

954.000,00

810.900,00

JULIUS

1.459.045,00

1.313.140,50

1.116.169,43

EDUKA

1.500.000,00

1.335.000,00

1.134.750,00

ALISTO

1.500.000,00

1.350.000,00

1.147.500,00

IntegrAid

1.500.000,00

1.350.000,00

1.147.500,00

Living Fountains

1.005.221,23

904.699,11

768.994,24

LEX

604.800,00

538.272,00

457.531,20

SIIT

1.500.000,00

1.350.000,00

1.147.500,00

PANGeA

1.393.058,17

1.253.752,35

1.065.689,50

SIGN

1.428.268,00

1.285.441,20

1.092.625,02

e-surgerynet

1.275.290,00

1.135.008,10

964.756,89

S.HO.W.

1.500.000,00

1.350.000,00

1.147.500,00

SEA

1.495.000,00

1.345.500,00

1.143.675,00

e-cardionet

1.499.850,00

1.349.865,00

1.147.385,25

18.720.532,40

16.814.678,26

14.292.476,52

Skupaj prednostna naloga 3

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

49 VP je posredovalo izjave o sprejetju sofinanciranja, 1 VP (projekt Greenport) pa se je
sofinanciranju odpovedal. Glede podpisovanja pogodb je 28 VP zaprosilo za podaljšanje roka za
predloţitev pogodbe o partnerstvu. STS je organiziral sestanke in pogovore z VP, v okviru katerih
so bili obravnavani dvomi v zvezi s pogodbami o partnerstvu in izvajanju projektnih aktivnosti.
Podpisovanje pogodb o dotaciji sofinanciranja se je pričelo novembra.
Dne 17. novembra 2011 je bila podpisana prva Pogodba o dotaciji sofinanciranja med OU in VP
projekta Juilius – Občino Trţič (Monfalcone), ki se je uvrstil na drugo mesto prednostne lestvice
prednostne naloge. V skladu s sklepom NO o zniţanju skupnih zahtevanih izdatkov, skupna
vrednost navedenega projekta znaša 1.313.140,50 EUR.
V mesecu decembru 2011 so bile podpisane sledeče pogodbe o dotaciji sofinanciranja:
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-

dne 19.12.2011 – pogodba o dotaciji sofinanciranja za projekt Croctal, pri katerem
je VP pokrajina Gorica. Projekt se je uvrstil na prvo mesto prednostne lestvice
prednostne naloge 1. Skupna vrednost projekta znaša nekoliko manj od 1,4
milijonov EUR;

-

dne 20.12.2011 – pogodba o dotaciji sofinanciranja za projekt Tip, pri katerem je
VP Autoporto di Gorizia (SDAG). Projekt se je uvrstil na drugo mesto prednostne
lestvice prednostne naloge 1. Skupna vrednost projekta znaša 1.326.990,00 EUR.

-

dne 28.12.2011 – pogodba o dotaciji sofinanciranja za projekt Alisto, pri katerem
je pokrajina Treviso. Projekt se je uvrstil na četrto mesto prednostne lestvice
prednostne naloge 3. Skupna vrednost projekta znaša 1.350.000,00 EUR.

V prvih mesecih 2012, do datuma priprave tega poročila je bilo podpisanih dodatnih 9 pogodb o
dotaciji sofinanciranja in sicer:
-

dne 24.02.2012 – pogodba o dotaciji sofinanciranja za projekt MACC, pri katerem
je VP Vega - znanstveno-tehnološki park Venezia Scarl. Projekt se je uvrstil na
drugo mesto prednostne lestvice prednostne naloge 2. Skupna vrednost projekta
znaša nekoliko več kot 1,3 milijonov EUR.

-

dne 24.02.2012 pogodba o dotaciji sofinanciranja za projekt Heritaste, pri
katerem je VP pokrajina Videm. Projekt se je uvrstil na šesto mesto prednostne
lestvice prednostne naloge 2. Skupna vrednost projekta znaša nekoliko več kot
1,3 milijonov EUR.

-

dne 08.03.2012 – pogodba o dotaciji sofinanciranja za projekt Agrotur, pri
katerem je VP Kmetijski inštitut Slovenije. Projekt se je uvrstil na šesto mesto
prednostne lestvice prednostne naloge 2. Skupna vrednost projekta znaša
nekoliko več kot 1 milijon EUR.

-

dne 08.03.2012 – pogodba o dotaciji sofinanciranja za projekt UE LI JE II, pri
katerem je VP Občina Brda. Projekt se je uvrstil na deveto mesto prednostne
lestvice prednostne naloge 2. Skupna vrednost projekta znaša nekoliko manj od 1
milijona EUR.

-

dne 12.03.2012 – pogodba o dotaciji sofinanciranja za projekt IDAGO, pri katerem
je VP Občina Trbiţ (Tarvisio). Projekt se je uvrstil na štirinajsto mesto prednostne
lestvice prednostne naloge 1. Skupna vrednost projekta znaša nekoliko manj od
1,3 milijonov EUR.

-

dne 12.03.2012 – pogodba o dotaciji sofinanciranja za projekt Adriawet 2000, pri
katerem je VP Občina Staranzano. Projekt se je uvrstil na petnajsto mesto
prednostne lestvice prednostne naloge 1. Skupna vrednost projekta znaša nekoliko
več kot 1 milijon EUR.

-

dne 19.03.2012 – pogodba o dotaciji sofinanciranja za projekt IntegrAid, pri
katerem je VP Splošna bolnišnica Izola. Projekt se je uvrstil na peto mesto
prednostne lestvice prednostne naloge 3. Skupna vrednost projekta znaša
nekoliko več kot 1,3 milijonov EUR.

-

dne 20.03.2012 – pogodba o dotaciji sofinanciranja za projekt S.HO.W., pri
katerem je VP Območna agencija za stanovanjske gradnje Pokrajine Trst - ATER.
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Projekt se je uvrstil na dvanajsto mesto prednostne lestvice prednostne naloge 3.
Skupna vrednost projekta znaša nekoliko več kot 1,3 milijonov EUR.
Do 20. marca 2012 je bilo podpisanih skupno 13 pogodb o dotaciji sofinanciranja v skupni
vrednosti 16.399.831,60 EUR, kar obsega 27,3% zahtevanih izdatkov po zniţanju, ki ga je določil
NO.
Na časovni potek postopka podpisovanja pogodb o dotaciji sofinanciranja je vplival sklep NO o
zniţanju skupne vrednoti zahtevanih izdatkov. Posledica so bile spremembe Opisov stroškovnih
načrtov projektnih partnerjev in potreba po ponovni potrditvi le-teh s strani organov Programa.
Ob tem so se pojavile tudi spremembe partnerstva, ki so še dodatno upočasnile celoten
postopek.
Javni razpis št. 02/2009. Podpisane pogodbe o dotaciji sofinanciranja in skupne vrednosti podpisanih pogodb
Skupna vrednost
Št.
Razpoloţljiva razpisana sredstva
Prednostna naloga
podpisanih pogodb
projektov
(v €)
(v €)
Prednostna naloga
19
23.400.000,00
5.020.978,98
1
Prednostna naloga
2
Prednostna naloga
3
SKUPAJ

16

18.600.000,00

14

18.000.000,00
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60.000.000,00

4.680.712,12
6.698.140,50
16.399.831,60

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

V nadaljevanju so navedeni natančnejši podatki o vplivu na programsko območje, v skladu s
finančno porazdelitvijo sredstev med geografskimi območji programskih partnerjev in sicer za
sofinancirane standardne projekte.
Javni razpis št. 02/2009. Porazdelitev sredstev za sofinanciranje odobrenih standardnih projektov glede na
geografsko območje.
Prednostna
naloga

ITALIJA

SLOVENIJA
(v €)

SKUPAJ
(v €)

Furlanija Julijska
krajina
(in €)
9.499.143,60

Veneto
(in €)
1.550.127,58

Emilia Romagna
(in €)
1.667.973,10

10.011.613,07

22.728.857,35

6.055.746,68

3.312.082,76

1.237.902,72

6.913.468,04

17.519.200,20

Prednostna
naloga 3

6.435.132,53

2.775.243,10

1.035.481,60

6.568.821,04

16.814.678,26

Skupaj

21.990.022,81

7.637.453,44

3.941.357,42

23.493.902,15

57.062.735,81

Prednostna
naloga 1
Prednostna
naloga 2

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih 7

7

Navedeni podatki se lahko spremenijo, saj trenutno še poteka podpisovanje Pogodb o dotaciji sofinanciranja. Ob tem
se lahko spremenijo tudi stroškovni načrti za posamezne projekte, kar lahko vpliva na spremembo podatkov o
porazdelitvi sredstev po območjih.
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Gledano v celoti dodeljena sredstva italijanskim upravičencem znašajo 33.568.833,66 EUR
oziroma 58,80% vseh sredstev, namenjenih sofinanciranju projektov. Slovenskim upravičencem
pa je dodeljenih 41,20% sredstev, in sicer 23.493.902,15 EUR.
Podrobneje za italijanske deţele:
-

upravičencem Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine je dodeljenih 21.990.022,80
EUR, oziroma 38,50%;

-

upravičencem Deţele Veneto 7.637.453,44 EUR, oziroma 13,40%;

-

upravičencem Deţele Emilia-Romagna je dodeljenih 6,90% sredstev, kar znaša
3.941.357,41 EUR.

V zvezi s prednostno nalogo 1 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaša v celoti
22.728.857,35 EUR. Deleţ izplačanih sredstev italijanskim upravičencem znaša 56%, oziroma
12.717.244,28 EUR. Podrobneje, po upravičencih posameznih deţel partneric v okviru Programa,
je upravičencem Deţele Furlanije Julijske krajine dodeljen deleţ sredstev, ki je nekoliko višji od
41%, upravičencem Deţele Veneto je namenjeno nekoliko manj od 7% sredstev, medtem ko je
upravičencem Deţele Emilia Romagna dodeljeno pribliţno 7,30% odstotkov sredstev. Slovenskim
upravičencem je dodeljenih 44% sredstev, kar je enako skupnemu znesku v višini 10.011.613,07
EUR.
V zvezi s prednostno nalogo 2 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaša v celoti
nekaj več od 17 milijonov EUR. Deleţ izplačanih sredstev italijanskim upravičencem znaša
60,50% oziroma 10.605.732,16 EUR. Podrobneje, po upravičencih posameznih deţel partneric
Programa, je upravičencem Deţele Furlanije Julijske krajine dodeljen skoraj 35% deleţ,
upravičencem Veneta 19% deleţ, medtem ko prejmejo upravičenci Deţele Emilia Romagna
nekoliko več od 7%. Slovenskim upravičencem je dodeljenih 39,50% sredstev, kar je enako
skupnemu znesku v višini 6.913.468,04 EUR.
V zvezi s prednostno nalogo 3 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaša
pribliţno 16,8 milijonov EUR. Deleţ izplačanih sredstev italijanskim upravičencem znaša 60,90%
oziroma 10.245.857,22 EUR. Podrobneje, po upravičencih posameznih deţel partneric Programa,
je upravičencem Deţele Furlanije Julijske krajine dodeljen deleţ sredstev, ki je nekoliko niţji od
37%, upravičencem Deţele Veneto nekoliko več od 16% sredstev, medtem ko prejmejo
upravičenci Deţele Emilia Romagna 5,90% sredstev. Slovenskim upravičencem je dodeljenih
39,10% sredstev, kar je enako skupnemu znesku v višini 6.568.821,04 EUR.

JAVNI RAZPIS ŠT. 03/2011 ZA PREDLOŢITEV STANDARDNIH PROJEKTOV – SREDSTVA NAMENJENA
OŢJEMU KOPENSKEMU OBMOČJU
Razpoloţljiva finančna sredstva v okviru javnega razpisa znašajo 17.564.389,92 EUR, od tega
pribliţno 15 milijonov sredstev iz ESRR, kar predstavlja kumulativni znesek programskih sredstev
za leta 2012 (40,07%) in 2013 (50,53%). Dodeljena programska sredstva so porazdeljena po
prednostih nalogah, kot navedeno v spodnjih tabelah.
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Javni razpis št. 03/2011. Razpoloţljiva sredstva.
Prednostna naloga

Sofinanciranje ESRR (v €)

Nacionalno javno
sofinanciranje (v €)

Skupaj v €

Prednostna naloga 1: »Okolje,
promet in trajnostna teritorialna
integracija« (43%)

6.484.861,21

1.144.387,28

7.629.248,49

Prednostna naloga 2:
»Konkurenčnost in na znanju
temelječa druţba« (33%)

4.939.528,92

871.681,58

5.811.210,50

3.505.341,29

618.589,64

4.123.930,93

14.929.731,42

2.634.658,50

17.564.389,92

Prednostna naloga 3: »Socialna
integracija« (24%)
Skupaj

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu
območju

V okviru zgoraj navedenega javnega razpisa, odobrenega s strani NO na dopisni seji št. 19, je
bilo skupno odobrenih 134 projektnih predlogov, ki so jih predloţili italijanski upravičenci (le iz
Furlanije Julijske krajine, razen pokrajine Pordenone) in slovenski upravičenci (le iz statističnih
regij Goriška, Obalno-kraška in Gorenjska).
V času priprave tega letnega poročila, sofinanciranje standardnih projektov – sredstva
namenjena oţjemu kopenskemu območju še ni bilo odobreno; preverjanje formalne ustreznosti
in upravičenosti vlog, zaradi številnih prošenj (109) za dopolnitve in pojasnila, ki so bile
posredovane upravičencem v skladu s 15. členom javnega razpisa št. 03/2011, se je zaključilo z
objavo seznamov upravičenih in neupravičenih projektnih predlogov na spletni strani Programa,
dne 23. decembra 2011.
Po izvedenem preverjanju formalne ustreznosti in upravičenosti vlog, v skladu s katerim je bilo v
postopek ocenjevanja kakovosti posredovanih 119 projektnih predlogov, trenutno poteka
postopek ocenjevanja kakovosti, ki ga izvajajo ocenjevalci in STS.
V spodnji tabeli je po posamezni prednostni nalogi navedeno število projektov, posredovano v
ocenjevanje kakovosti, ter višina sredstev, za katera so zaprosili upravičenci.
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Javni razpis št. 03/2011. Sredstva za katera so zaprosili upravičenci glede na projekte, ki so bili posredovani v
postopek ocenjevanja kakovosti
Prednostna naloga

Št. projektov

Sredstva za katera so zaprosili VP (v €)

Prednostna naloga 1

32

40.562.276,52

Prednostna naloga 2

50

35.748.238,65

Prednostna naloga 3

37

27.289.073,95

Skupaj

119

103.599.589,12

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu
območju

Upravičenci so zaprosili za skupno nekaj več kot 100 milijonov EUR, medtem ko je višina
razpoloţljivih sredstev kar 6-krat niţja.
32 projektnih predlogov, posredovanih v ocenjevanje kakovosti v okviru prednostne naloge 1,
potrjuje veliko zanimanje upravičencev na območju in sicer višina zaprošenih ESRR sredstev
znaša 34.477.935,04 EUR v primerjavi s skupnim zahtevanim zneskom v višini več kot 40
milijonov EUR. 50 projektov predloţenih v okviru prednostne naloge 2 pa bi porabilo, če bi bilo
na voljo, 30.386.002,85 EUR sredstev ESRR, v primerjavi s skupnim zahtevanim zneskom v višini
36 milijonov EUR. V okviru prednostne naloge 3 je skupna vrednost ESRR sredstev za
sofinanciranje 37 projektnih predlogov, posredovanih v postopek ocenjevanja kakovosti znaša
23.195.712,86 EUR prispevka ESRR.
V spodnji tabeli je prikazana porazdelitev zahtevanih sredstev po območjih izvora VP.
Javni razpis št. 03/2011. Območje izvora VP projektnih predlogov, ki so bili posredovani v postopek ocenjevanja
kakovosti
VP
Št. projektov
Sredstva, za katera so zaprosili VP (v €)
Italijanski

82

68.167.208,86

Slovenski

37

35.432.380,26

SKUPAJ

119

103.599.589,12

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu
območju

Iz italijanskega območja prihaja 82 VP. Le-ti predstavljajo skoraj 69% VP, ki so predloţili
projektne predloge, ki so bili posredovani v postopek ocenjevanja kakovosti glede na celotno
število projektnih predlogov, posredovanih v ocenjevanje kakovosti. Iz slovenskega območja
prihaja 37 VP oziroma 31% prijaviteljev projektnih predlogov, ki so bili posredovani v
ocenjevanje kakovosti.
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Z vidika zaprošenih sredstev so italijanski VP predloţili projektne predloge v vrednosti nekaj več
kot 68 milijonov EUR, oziroma 65,80% vseh zaprošenih sredstev. Na slovenski strani, je 37
slovenskih VP zaprosilo za 34,20% vseh zaprošenih sredstev, kar znaša 35.432.380,26 EUR.
Finančni podatki v zvezi s prednostno nalogo 4 »Tehnična pomoč« so navedeni v 5. poglavju tega
poročila.

2.1.3 Informacije o razdelitvi uporabe skladov
- Navedite informacije v skladu z delom c) Priloge II
Javna razpisa za strateške in standardne projekte je zaznamoval velik in pozitiven odziv,
zahvaljujoč tudi intenzivnemu informiranju in pomoči predlagateljem ter potencialnim
upravičencem na upravičenem območju, ki jih je izvajal OU s STS, v sodelovanju s programskimi
partnerji (glej prejšnje tabele iz tega poglavja in tiste v 6. poglavju).
V spodnji tabeli je prikazana porazdelitev evropskih finančnih sredstev ESRR po kategorijah.
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Šifra

Okvirna
razdelitev (%
prispevka
ESRR)

03 Prenos tehnologije in izboljšanje omreţij sodelovanja med malimi in
srednje velikimi podjetji (MSP), med temi podjetji in drugimi podjetji in
univerzami, posrednješolskimi izobraţevalnimi ustanovami vseh vrst,
regionalnimi organi, raziskovalnimi, znanstvenimi in tehnološkimi
središči (znanstveni in tehnološki parki itd.)

5

04 Pomoč R&TR, zlasti v MSP (vključno z dostopom do storitev R&TR v
raziskovalnih središčih)

3

05 Izpopolnjene pomoţne storitve za podjetja in skupine podjetij

2

11 Informacijske in komunikacijske tehnologije (dostop, varnost,
interoperabilnost, preprečevanje tveganja, raziskave, inovacije, spletne
vsebine itd.)

4

Promet

26 Multimodalni prevoz

13

Energetika

43 Učinkovita raba in soproizvodnja energije, gospodarjenje z njo

7

Varstvo okolja in
preprečevanje tveganja

51 Spodbujanje biološke raznovrstnosti in varstva narave (vključno z
Naturo 2000)

6

53 Preprečevanje tveganja (vključno s pripravo ter izvajanjem načrtov
in ukrepov za preprečevanje in obvladovanje naravnih in tehnoloških
tveganj)

5

Prednostna tema

Raziskave in tehnološki
razvoj

Informacijska družba

54 Drugi ukrepi za ohranjanje okolja in

5

preprečevanje tveganja
Turizem

Kultura

Povečevanje
prilagodljivosti delavcev
in gospodarskih družb,
podjetij in podjetnikov
Izboljšati dostop do
zaposlitve in trajnostno
udeležbo

57 Druga podpora za izboljšanje turističnih storitev

10

60 Druga podpora za izboljšanje kulturnih storitev

10

62 Razvoj sistemov in strategij vseţivljenjskega učenje v podjetjih;
usposabljanje in storitve za zaposlene za povečanje njihove
prilagodljivosti na spremembe; spodbujanje podjetništva in inovacij

2

69 Ukrepi za izboljšanje dostopa do zaposlitve in povečanje obsega
trajnostne udeleţbe in napredka ţensk v zaposlovanju za zmanjšanje
razlik med spoloma na trgu dela ter ukrepi, s pomočjo katerih je laţje
usklajevati delo in zasebno ţivljenje, denimo laţje dostopno varstvo
otrok in skrb za nepreskrbljene osebe

4
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Prednostna tema

Izboljšanje človeškega
kapitala

Naložbe v socialno
infrastrukturo

Tehnična pomoč

Okvirna
razdelitev (%
prispevka
ESRR)

Šifra

73 Ukrepi za povečanje udeleţbe pri izobraţevanju in usposabljanju
skozi vsa ţivljenjska obdobja, tudi z ukrepi za zmanjšanje predčasne
opustitve šolanja in razlikovanja predmetov glede na spol, ter za boljšo
kakovost začetnega poklicnega izobraţevanja in usposabljanja ter
izobraţevanja in usposabljanja odraslih oziroma za boljši dostop do
takšnega izobraţevanja in usposabljanja

2

74 Razvijanje človeških virov na področju raziskav in inovacij, zlasti s
pomočjo podiplomskih študijev in usposabljanja raziskovalcev, ter
mreţnih aktivnosti med visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi centri in
podjetji

2

76 Zdravstvena infrastruktura

8

79 Druga socialna infrastruktura

6

85 Priprava, izvajanje, spremljanje in pregled

4

86 Ocena in študije; informacije in komunikacija

2
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Za sofinancirane strateške projekte, je prikazana porazdelitev finančnih sredstev ESRR po
kategorijah za vsak posamezni projekt, kot navedeno v Prijavnici s strani VP.
Javni razpis št. 01/2009 »Strateški projekti«. Sofinancirani projekti in razdelitev uporabe sredstev.
Od teh sredstev
Dodeljena sredstva
Prednostna
Prednostna naloga
Akronim projekta
ESRR
(v €)
tema
(v €)
1
“Climaparks”
3.239.513,01
2.753.586,06
1

“Sigma 2”

3.697.431,50

Šifra

3.142.816,78
51 Spodbujanje
biološke
raznovrstnosti in
2.622.250,00
varstva narave
(vključno z Naturo
Varstvo okolja in 2000)
preprečevanje
53 Preprečevanje
tveganja
tveganja (vključno
s pripravo ter
izvajanjem načrtov
in ukrepov za
2.320.500,00
preprečevanje in
obvladovanje
naravnih in
tehnoloških
tveganj)

1

“Carso - Kras”

3.085.000,00

1

“Safeport”

2.730.000,00

1

“Adria A”

3.289.000,00

2.795.650,00

1

“Interbike”

3.514.000,00

2.986.900,00

24 Kolesarske
steze

2

“Slowtourism”

3.815.700,00

3.243.345,00 Turizem

57 Druga podpora
za izboljšanje
turističnih storitev

2.389.304,53

01 Dejavnosti na
področju R&TR v
raziskovalnih
centrih

2

“Citius”

2.810.946,50

26 Multimodalni
prevoz

Promet

Raziskave in
tehnološki
razvoj
2

“Icon”

3.167.095,00

2.692.030,75

05 Izpopolnjene
pomoţne storitve
za podjetja in
skupine podjetij
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Prednostna naloga

Akronim projekta

Dodeljena sredstva
(v €)

Od teh sredstev
ESRR
(v €)

2

“Know Us”

2.831.000,00

2.406.350,00

2

“Trans2Care”

2.611.118,00

2.219.450,30

Prednostna
tema

Šifra

03 Prenos
tehnologije in
izboljšanje omreţij
sodelovanja med
malimi in srednje
velikimi podjetji
(MSP), med temi
podjetji in drugimi
podjetji in
univerzami,
posrednješolskimi
izobraţevalnimi
ustanovami vseh
vrst, regionalnimi
organi,
raziskovalnimi,
znanstvenimi in
tehnološkimi
središči
(znanstveni in
tehnološki parki
itd.)

3

“E-Health”

3.000.000,00

Naložbe v
2.550.000,00 socialno
infrastrukturo

3

“Jeziklingua”

3.000.000,00

2.550.000,00

3

“Shared Culture”

3.500.000,07

2.975.000,06 Kultura

3

“Parsjad”

2.800.000,00

2.380.000,00

3

“Openmuseums”

3.856.000,00

3.277.600,00

76 Zdravstvena
infrastruktura

58 Varovanje in
ohranjanje
kulturne dediščine

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih
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Za sofinancirane standardne projekte, je prikazana porazdelitev finančnih sredstev ESRR po
kategorijah za vsak posamezni projekt, kot navedeno v Prijavnici s strani VP.

Javni razpis št. 02/2009 - Standardni projekti. Sofinancirani projekti in razdelitev uporabe sredstev.
Dodeljena
Od teh
Šifra
Prednostna
Akronim
sredstva
sredstev ESRR
Prednostna tema
naloga
projekta
(v €)
(v €)
1

CroCTaL

1.349.100,00

1.146.735,00

1

TIP

1.326.990,00

1.127.941,50

1

EnergyViLLab

1.341.000,00

1.139.850,00

1

FUTURELIGHTS

1.157.000,00

983.450,00

1

HYDRO KARST

1.079.435,30

917.520,00

1

ISO - TO

1.157.850,35

984.172,79

1

ISO-PRE

1.144.956,48

973.213,00

1

ISO - PRA

1.139.347,80

968.445,63

1

ISO-GIO

1.121.621,43

953.378,21

1

ISO - RE

1.164.398,91

989.739,07

1

ISO-PA

1.150.353,73

977.800,67

1

GOTRAWAMA

1.209.150,00

1.027.777,50

1

ASTIS

1.099.890,00

934.906,50

1

SALTWORKS

1.260.000,00

Varstvo okolja in
1.071.000,00 preprečevanje tveganja

1

BioDiNet

1.334.993,33

1.134.744,33

1

ADRIAWET 2000

1.062.000,00

902.700,00

1

TESSI

998.580,87

848.793,73

1

GEP

1.349.300,17

1.146.905,14

1

IDAGO

1.282.888,98

1.090.455,63

2

2

MACC

IPforSME

1.341.003,02

1.350.000,00

24 Kolesarske steze
Promet

Energetika

43 Učinkovita raba in
soproizvodnja energije,
gospodarjenje z njo
45 Upravljanje in
distribucija vode (pitne
vode)

46 Čiščenje vode
(odpadne vode)

48 Celovito
preprečevanje in nadzor
onesnaţevanja
51 Spodbujanje biološke
raznovrstnosti in varstva
narave (vključno z
Naturo 2000)

53 Preprečevanje
tveganja (vključno s
pripravo ter izvajanjem
načrtov in ukrepov za
preprečevanje in
obvladovanje naravnih
in tehnoloških tveganj)

Obnova mest in
podeželja

61 Celostni projekti za
obnovo mest in
podeţelja

Raziskave in tehnološki
razvoj (RTR), inovacije
in podjetništvo

03 Prenos tehnologije in
izboljšanje omreţij
sodelovanja med malimi
in srednje velikimi
podjetji (MSP), med
temi podjetji in drugimi
podjetji in univerzami,
posrednješolskimi

1.139.852,56

1.147.500,00

26 Multimodalni prevoz

Letno poročilo o izvajanju 2011

61

Prednostna
naloga

Akronim
projekta

Dodeljena
sredstva
(v €)

Od teh
sredstev ESRR
(v €)

2

GLIOMA

1.320.000,00

1.122.000,00

2

WINE NET

1.184.679,00

1.006.977,15

2

INNOVAQUA

1.332.000,00

1.132.200,00

2

BELLIMPRESA

614.100,00

521.985,00

2

PROFILI

2

Šifra
Prednostna tema
izobraţevalnimi
ustanovami vseh vrst,
regionalnimi organi,
raziskovalnimi,
znanstvenimi in
tehnološkimi središči
(znanstveni in
tehnološki parki itd.)

05 Izpopolnjene
pomoţne storitve za
podjetja in skupine
podjetij

1.345.500,00

1.143.675,00

TRANSARMON

792.100,00

673.285,00

09 Drugi ukrepi za
spodbujanje raziskav,
inovacij in podjetništva
v MSP

2

LANATURA

418.819,14

355.996,26

55 Poudarjanje pomena
naravnih dobrin

2

SOLUM

1.300.318,31

1.105.270,56

2

T-lab

1.179.000,00

1.002.150,00

2

MOTOR

1.287.000,00

1.093.950,00

2

AGROTUR

1.045.003,50

888.252,97

2

Heritaste

1.334.999,11

1.134.749,24

2

UE LI JE II

959.706,50

815.750,52

Turizem

57 Druga podpora za
izboljšanje turističnih
storitev
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Prednostna
naloga

Akronim
projekta

2

STUDY CIRCLES

3

Dodeljena
sredstva
(v €)

Od teh
sredstev ESRR
(v €)

714.971,63

607.725,88

EDUKA

1.335.000,00

1.134.750,00

3

SIIT

1.350.000,00

1.147.500,00

3

PESCA

954.000,00

810.900,00

3

Living
Fountains

904.699,11

768.994,24

3

JULIUS

3

LEX

3

ALISTO

3

PANGeA

1.313.140,50

Šifra
Prednostna tema

Izboljšanje človeškega
kapitala

73 Ukrepi za povečanje
udeleţbe pri
izobraţevanju in
usposabljanju skozi vsa
ţivljenjska obdobja,
tudi z ukrepi za
zmanjšanje predčasne
opustitve šolanja in
razlikovanja predmetov
glede na spol, ter za
boljšo kakovost
začetnega poklicnega
izobraţevanja in
usposabljanja ter
izobraţevanja in
usposabljanja odraslih
oziroma za boljši dostop
do takšnega
izobraţevanja in
usposabljanja

Informacijska družba

11 Informacijske in
komunikacijske
tehnologije (dostop,
varnost,
interoperabilnost,
preprečevanje
tveganja, raziskave,
inovacije, spletne
vsebine itd.)

1.116.169,42 Kultura

538.272,00

457.531,20

1.350.000,00

1.147.500,00

1.253.752,35

Izboljšanje dostopa do
1.065.689,50 zaposlitve in trajnostne
udeležbe

3

SEA

1.345.500,00

3

e-surgerynet

1.135.008,10

3

e-cardionet

1.349.865,00

58 Varovanje in
ohranjanje kulturne
dediščine

Povečanja sociale
1.143.675,00 vključenosti
prikrajšanih oseb

964.756,88

Izboljšanje človeškega
1.147.385,25 kapitala

59 Razvoj kulturne
infrastrukture

67 Ukrepi za
spodbujanje aktivnega
staranja in
podaljševanja delovne
dobe
71 Moţnosti
vključevanja in
ponovnega zaposlovanja
za prikrajšanje ljudi;
boj proti diskriminaciji
pri dostopu in
napredovanju na trgu
dela ter spodbujanje
sprejemanja različnosti
na delovanem mestu
72 Načrtovanje,
uvajanje in izvajanje
reform v sistemih
izobraţevanja in
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Prednostna
naloga

Akronim
projekta

Dodeljena
sredstva
(v €)

Od teh
sredstev ESRR
(v €)

Šifra
Prednostna tema
usposabljanja

3

IntegrAid

1.350.000,00

3

SIGN

1.285.441,20

3

S.HO.W.

1.350.000,00

1.147.500,00 Naložbe v socialno
1.092.625,02 infrastrukutro

76 Zdravstvena
infrastruktura

81 Mehanizmi za
Krepitev institucionalne
izboljšanje dobrega
zmogljivosti na
1.147.500,00
načrtovanja,
nacionalni, regionalni in
spremljanja in
lokalni ravni
ocenjevanja

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih
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2.1.4 Pomoč ciljnim skupinam
- Za operativne programe, ki jih sofinancira ESRR: predstaviti vse ustrezne informacije o
posebnih ciljnih skupinah, sektorjih ali področjih (če je ustrezno).
V okviru strateških projektov sofinanciranih iz razpisa št. 01/2009 projektne aktivnosti izvaja
skupno 229 PP, od teh je 200 javnih in 29 zasebnih subjektov: pri vsakem projektu poleg VP
povprečno sodeluje pribliţno 14 PP. Partnerstva obsegajo najmanj 6 in največ 30 subjektov
(vključno z VP).
Najniţja vrednost sofinanciranja, t.j. 4.980,00 EUR, je bila dodeljena Občini Seţana, kot
projektnemu partnerju v okviru projekta ADRIA-A, najvišja vrednost sofinanciranja, v višini
2.463.331,50 EUR, pa Univerzi na Primorskem, kot VP projekta SIGMA2.
Število VP oz. glavnih upravičencev, ki prihajajo iz obeh drţav je uravnoteţeno: 9 VP prihaja iz
Republike Italije in 7 VP prihaja iz Republike Slovenije.
Za Italijo:
-

4 VP iz Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine;

-

3 VP iz Deţele Veneta;

-

2 VP iz Deţele Emilia-Romagna.

Za Republiko Slovenijo:
-

2 VP iz Goriške statistične regije;

-

1 VP iz Gorenjske statistične regije;

-

4 VP iz Obalno-kraške statistične regije.
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Javni razpis št. 01/2009. Sofinancirani projekti in partnerstvo.
Datum podpisa
Pogodbe o
Prednostna naloga
Akronim projekta
dotaciji
sofinanciranja
1
1
1
1
1
1

“Climaparks”
“Sigma 2”
“Carso - Kras”
“Adria A”
“Interbike”
“Safeport”

29/07/2010
26/07/2010
27/07/2010
15/07/2010
08/09/2011
26/09/2011

Prednostna naloga 1
2
2
2
2
2

“Slowtourism”
“Citius”
“Icon”
“Trans2care”
“Know Us”

20/07/2010
04/08/2010
19/07/2010
26/07/2011
30/12/2010

Prednostna naloga 2
3
3
3
3
3

“Jeziklingua”
“E-Health”
“Openmuseums”
“Shared Culture”
“Parsjad”

26/07/2010
13/07/2010
22/08/2011
26/07/2010
05/08/2010

Prednostna naloga 3

Območje
izvora VP

Št. projektnih partnerjev
(VKLJUČNO Z VP)

SLO
SLO
SLO
ITA
SLO
ITA
Skupno št.
projektnih
partnerjev

9
12
17
28
23
8

ITA
SLO
SLO
ITA
ITA
Skupno št.
projektnih
partnerjev

30
6
15
13
16

ITA
ITA
ITA
SLO
ITA
Skupno št.
projektnih
partnerjev

12
13
11
7
9

97

80

52

Skupno

229

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

V letu 2011 se je zaključilo podpisovanje 16 Pogodb o dotaciji sofinanciranja v okviru javnega
razpisa št. 01/2009. Sklenjene so bile še 4 pogodbe in sicer za projekte SAFEPORT, TRANS2CARE,
OPENMUSEUMS, INTERBIKE, ki vključujejo 53 dodatnih upravičencev, poleg 12 pogodb ţe
podpisanih v letu 2010.
Javni razpis št. 01/2009. Sofinancirani projekti in partnerstvo. Območje izvora PP.
ITALIJA
Prednostna
naloga

Furlanija
Julijska
krajina

Veneto

1

35

2

19

3

11

Skupno

65

SLOVENIJA

EmiliaRomagna

Drugo

Goriška

14

8

2

15

11

0

10

7

0

39

26

2

Skupno

Gorenjska

Obalnokraška

Notranjsko
kraška

Osrednje
slovenska

Drugo

11

3

20

0

4

0

97

8

13

7

1

6

0

80

2

1

16

0

5

0

52

21

17

43

1

15

0

229

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih
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V okviru standardnih projektov iz razpisa št. 02/2009, bo financiranih 513 PP: pri vsakem
projektu poleg VP povprečno sodeluje pribliţno 9 PP. Partnerstva obsegajo najmanj 3 in največ
16 subjektov (brez VP).
Število VP oz. glavnih upravičencev, ki prihajajo iz obeh drţav je naslednje: 32 VP prihaja iz
Republike Italije in 17 VP prihaja iz Republike Slovenije.
Najniţja in najvišja vrednost dodeljenega sofinanciranja, na ravni posameznega upravičenca,
nista navedeni v tem Letnem poročilu, saj še ni zaključen postopek podpisovanja pogodb o
dotaciji sofinanciranja in zato končni podatki še niso vneseni v sistem spremljanja.
Za Italijo:
-

23 VP iz Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine;

-

8 VP iz Deţele Veneta;

-

1 VP iz Deţele Emilia-Romagna.

Za Republiko Slovenijo:
-

9 VP iz Goriške statistične regije;

-

1 VP iz Gorenjske statistične regije;

-

3 VP iz Obalno-kraške statistične regije;

-

4 VP iz Osrednjeslovenske statistične regije.
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Javni razpis št. 02/2009. Projekti za katere je bila podpisana Pogodba o partnerstvu in partnerstvo (podatki do
20.03.2012)

Prednostna
naloga

Akronim projekta

Datum podpisa Pogodbe o
dotaciji sofinanciranja

Izvor VP

Št. projektnih
partnerjev
(VKLJUČNO Z
VP)

1

“CroCTaL”

19/12/2011

ITA

8

1

“TIP”

20/12/2011

ITA

11

1

“Idago”

12/03/2012

ITA

4

1

“Adriawet 2000”

12/03/2012

ITA
Skupno
projektnih
partnerjev

4
27

Prednostna
naloga 1
2

“Heritaste”

24/02/2012

ITA

10

2

“MACC”

24/02/2012

ITA

10

2

“AGROTUR”

08/03/2012

SLO

6

2

“UE LI JE II”

08/03/2012

SLO
Skupno
projektnih
partnerjev

12

13

Prednostna
naloga 2

38

3

“JULIUS”

17/11/2011

ITA

3

“ALISTO”

28/12/2011

SLO

8

3

“EDUKA”

15/03/2012

SLO

10

3

“IntegrAid”

19/03/2012

SLO

8

3

“SHOW”

20/03/2012

ITA
Skupno
projektnih
partnerjev

10

Skupno

114

Prednostna
naloga 3
Skupno
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

49

V letu 2012 je predviden podpis preostalih 36 Pogodb o dotaciji sofinanciranja. Podpisovanje naj
bi se zaključilo v prvi polovici leta 2012. Na spletni strani Programa (http://www.ita-slo.eu) so
redno objavljene novice o novih sklenjenih pogodbah.
Na časovni potek postopka podpisovanja pogodb o dotaciji sofinanciranja je vplival sklep NO o
zniţanju skupne vrednoti zahtevanih izdatkov. Posledica so bile spremembe Opisov stroškovnih
načrtov projektnih partnerjev in potreba po ponovni potrditvi le-teh s strani organov Programa.
Ob tem so se pojavile tudi spremembe partnerstva, ki so še dodatno upočasnile celoten
postopek.
Spodnja tabela prikazuje območja, iz katerih prihajajo PP, ki sodelujejo v okviru sofinanciranih
standardnih projektov:
v okviru prednostne naloge 1 sodeluje 118 italijanskih PP in 93 slovenskih PP;
v okviru prednostne naloge 2 sodeluje 92 italijanskih PP in 65 slovenskih PP;
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v okviru prednostne naloge 3 sodeluje 80 italijanskih PP in 65 slovenskih PP.
Iz italijanskih deţel torej skupno prihaja 290 PP, iz slovenski statističnih regij pa 223 PP.

Javni razpis št. 02/2009. Sofinancirani projekti in partnerstvo. Območje izvora PP.
ITALIJA

SLOVENIJA

Prednostna
naloga

Furlanija
Julijska
krajina

Veneto

EmiliaRomagna

Goriška

Gorenjska

Obalnokraška

Notranjsko
kraška

Osrednje
slovenska

Skupno

1

81

20

17

51

4

18

3

17

211

2

54

28

10

29

8

8

2

18

157

3

46

20

14

15

13

20

4

13

145

Skupno

181

68

41

95

25

46

9

48

513

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

Na javni razpis za predloţitev standardnih projektov - sredstva namenjena oţjemu kopenskemu
območju št. 03/2011, objavljenim v UL Deţele FJK št. 14 z dne 6. aprila 2011 in v Uradnem listu
RS št. 26 dne 8. aprila 2011, ki se je zaključil 25. maja, je je prispelo 134 projektnih predlogov.
Na podlagi preverjanje formalne ustreznosti in upravičenosti vlog, ki se je zaključilo z
odobritvijo s strani NO seznama upravičenih projektnih predlogov, ki se posredujejo v
ocenjevanje kakovosti in neupravičenih projektnih predlogov ter objavo le-teh na spletni strani
Programa dne 23.12.2011, so bili pridobljeni naslednji podatki:
v okviru prednostne naloge 1 je bilo predloţenih 38 projektnih predlogov;
v okviru prednostne naloge 2 je bilo predloţenih 55 projektnih predlogov;
v okviru prednostne naloge 3 je bilo predloţenih 41 projektnih predlogov.
V zvezi s sestavo partnerstva je bilo 91 od 134 projektnih predlogov predloţenih s strani
italijanskih VP, 43 od 134 projektnih predlogov pa s strani slovenskih VP.
Od 134 predloţenih projektnih predlogov je bilo 119 projektnih predlogov posredovanih v
postopek ocenjevanja kakovosti.
V prvi polovici leta 2012 je predviden zaključek postopka ocenjevanja kakovosti projektnih
predlogov projektov, priprava predloga prednostnih lestvic, ki bo predloţen v odobritev NO.
Sledijo predvideni postopki in sicer objava odobrenih prednostnih lestvic, posredovanje
upravičencem obvestila o rezultatih ocenjevanja in pričetek postopkov, ki so potrebni za podpis
Pogodbe o dotaciji sofinanciranja.
Spodnja tabela vsebuje podatke o razpoloţljivih razpisanih sredstvih ter vrednostih predloţenih
projektnih predlogov, ki povprečno, pri vseh treh prednostnih nalogah obsegajo pribliţno 15%
razpisanih sredstev. Iz opisanega izhaja, da bo sofinanciran vsak šesti projekt.
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Prednostna naloga

Št. projektov, ki so
bili posredovani v
ocenjevanje
kakovosti

Vrednost
predloţenih projektnih
predlogov
(a)

Prednostna naloga 1

38

€ 47.110.426,94

€ 7.629.248,49

16%

Prednostna naloga 2

55

€ 40.060.423,65

€ 5.811.210,50

14%

Prednostna naloga 3

41

€ 29.967.735,50

€ 4.123.930,93

15%

Razpisana sredstva (b)

c=b/a

SKUPNO
134
€ 117.138.586,09
€ 19.382.427,91
15%
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu
območju

V povezavi s porazdelitvijo sredstev po ciljnih skupinah, po zaključku podpisovanja pogodb o
dotaciji sofinanciranja je v okviru 16 strateških projektov sofinanciranih 227 upravičencev. Do
dneva priprave tega letnega poročila je v okviru standardnih projektov javnega razpisa št.
02/2009, sofinanciranih 114 upravičencev od skupno 341 upravičencev.
Ob zaključku podpisovanja pogodb o dotaciji sofinanciranja za vseh 49 standardnih projektov,
sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 02/2009 bo sredstva prejelo 513 upravičencev. Glede
na navedene izračune je predvideno, da bo v okviru obeh razpisov (VP in PP) sofinanciranih 740
upravičencev.
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2.1.5 Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč
- Informacije o uporabi povrnjene ali ponovno uporabljene pomoči po preklicu pomoči iz 57.
člena in 2. odstavka 98. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006.
V skladu z rezultati revizij vzorčenih operacij za leto 2011 in točke f) 61. člena Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006, je bil v okviru 8. zahtevka za povračilo zniţan znesek zahtevanih izdatkov za
višino neupravičenih izdatkov, ugotovljenih pri reviziji projekta Slowtourism in Icon.
Višine odbitih zneskov po posameznih upravičencih so podrobneje prikazane v spodnji tabeli:
Prednostna
naloga

PROJEKT

UPRAVIČENEC

ODBITEK V € V LETU 2011

2

SLOWTOURISM DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L.

2

SLOWTOURISM Provincia di Rovigo

2

SLOWTOURISM GAL dell'Alta Marca Trevigiana

439,85

2

SLOWTOURISM GAL Terre di Marca

325,00

2

SLOWTOURISM Občina Ţiri

2

ICON

Confcommercio

2

ICON

Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

SKUPNA VREDNOST SREDSTEV
ZA KATERA SO BILI ZNIŢANI ZAHTEVKI ZA POVRAČILO V LETU 2011

2.397,96
71,58

4.343,79
7,92
190,35

7.776,45

Potrebno je opozoriti, da se izterjave nanašajo na nepravilnosti (zlasti pri spoštovanju
zakonodaje o javnih naročilih storitev/blaga), ki niso sistemske narave. Po opravljenih revizijah,
so potekali sestanki z upravičenci v zvezi z glavnimi ugotovljenimi nepravilnostmi in ustreznimi
ukrepi, ki jih je potrebno uvesti pri izvajanju projekta.

2.1.6 Kakovostna analiza
- Analiza dosežkov, izmerjenih s fizičnimi in finančnimi kazalniki, vključno s kakovostno analizo
o doseženem napredku v zvezi s prvotno zastavljenimi cilji ter s posebnim poudarkom na
prispevku operativnega programa k lizbonskemu procesu, vključno s prispevkom k doseganju
ciljev iz 3. odstavka 9. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006.
Kar se tiče splošnih kazalnikov, se le-ti nanašajo na 16 strateških projektov, sofinanciranih iz
javnega razpisa 1/2009. Podatki na dan 31.12.2011, kaţejo v večini primerov vrednosti, ki
presegajo ciljno vrednost, predvideno za Program.
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Zlasti kar zadeva kazalnik »Spodbujanje trajnostnega razvoja« velja opozoriti, da vseh 16
sofinanciranih projektov prispeva k doseganju zahtev, določenih za omenjeni kazalnik.

- Ustrezen prikaz, kjer je primerno, učinkov izvajanja operativnega programa na spodbujanje
enakih možnosti med moškimi in ženskami ter opis partnerskih sporazumov.
Kazalnik »Spodbujanje enakih pogojev (za moške in ţenske ter nediskriminacije)«, katerega
ciljna vrednost na ravni Programa znaša 10% glede na celotno število projektov, trenutno
izkazuje vrednost 33%, kar pomeni pozitivno razliko v višini 23%.
Skupina za spremljanje, ki deluje v okviru STS, je na podlagi podatkov na dan 31.12.2011,
pridobljenih za 16 strateških projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 01/2009,
pripravila podrobnejšo analizo kazalnikov na ravni Programa in posameznih projektov, ki je
vključena v Prilogo 2 tega Poročila.
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2.2 Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti
- Kakršnekoli večje težave v zvezi s skladnostjo z zakonodajo Skupnosti, ki so nastopile pri
izvajanju operativnega programa in ukrepi sprejeti za odpravo teh težav.
V objavljenih javnih razpisih v okviru Programa je zahteva po upoštevanju evropske zakonodaje
izrecno navedena v delu razpisa, ki se nanaša na pravno podlago. Enako velja za priročnike za
predlagatelje in upravičence, še posebno pa za Navodila za pripravo in predloţitev projektnih
predlogov ter Priročnik o upravičenih izdatkih, drţavnih pomočeh in poročanju.
Program se izvaja v skladu z načeli Skupnosti, ki so namenjena zagotavljanju dobrega delovanja
notranjega trga. Vsi programski dokumenti in priročniki/obrazci, ki jih za upravičence – tako za
vodilne kot za PP – pripravlja STS, so usklajeni z nacionalnimi zakonodajami. Ob tem se upošteva
in zagotavlja tudi izvajanje predpisov Evropske unije s področja drţavnih pomoči, javnega
naročanja in notranjega trga.
Glede upoštevanja zakonodaje Skupnosti in nacionalne zakonodaje s področja javnega
naročanja, organi odgovorni za pravilno izvajanje Programa vztrajajo pri spoštovanju omenjene
zakonodaje in nad tem izvajajo nadzor. Pripravljeni dokumenti vsebujejo navodila, ki se
sklicujejo na spoštovanje zakonodaje Skupnosti. Na primer v »Priročniku o upravičenih izdatkih,
drţavnih pomočeh in poročanju«, ki je priloga k javnemu razpisu št. 1/2009, javnemu razpisu št.
2/2009 in javnemu razpisu št. 3/2011 ter v Navodilih in obrazcih za poročanje za upravičence, je
navedeno, da morajo upravičenci v okviru izvajanja projekta spoštovati določila posameznega
javnega razpisa in veljavno nacionalno zakonodajo ter zakonodajo Skupnosti s področja javnega
naročanja. Priročnik izrecno navaja tudi direktivi 2004/17/ES in 2004/18/ES, pravila za izvajanje
direktiv (npr. Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi
standardnih obrazcev za objavo obvestil v zvezi z oddajo javnih naročil v skladu z direktivama
Evropskega parlamenta in Sveta št. 2004/17/ES in 2004/18/ES); razlage (razlagalno sporočilo
Komisije 2006/C 179/02 o zakonodaji Skupnosti, ki velja za oddajo javnih naročil, ki niso zajeta
ali so samo delno zajeta v direktivah o javnih naročilih, in razlagalno sporočilo Komisije 2008/C
91/02 o uporabi zakonodaje Skupnosti v zvezi z javnimi naročili in koncesijami za
institucionalizirana javno-zasebna partnerstva) ter specifične nacionalne predpise.
Med drugim velja poudariti, da so organi Programa glede javnega naročanja v čezmejnem
prostoru (tematika je predmet obširne razprave na evropski ravni) skušali najti rešitve v
povezavi s specifičnimi problematikami, ki zadevajo, na primer: določitev nacionalne
zakonodaje, ki naj bi se uporabljala za postopke javnega naročanja in posamezna naročila;
moţnost, da bi organi javne uprave pri oddaji javnih naročil uporabljali tudi drugo nacionalno
zakonodajo; odločanje o pristojnem organu ter predpise, ki naj bi se uporabljali pri preverjanju
odločitev v postopkih javnega naročanja. Delavnica o javnem naročanju za slovenske
upravičence je bila organizirana 24. novembra 2011 v Postojni, za italijanske upravičence pa 28.
novembra v Vidmu.
V letu 2011 sta bila pozornost in podpora upravičencem v povezavi s postopki javnega naročanja
dodatno okrepljeni glede na dejstvo, da nepravilni ali nepopolni postopki javnega naročanja
predstavljajo najpogostejšo napako v okviru programov, ki se financirajo iz strukturnih skladov.
Evropsko računsko sodišče namreč ocenjuje deleţ napak v okviru strukturnih skladov v višini 5% v
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letu 2009; tri četrtine navedenega »deleţa napak« je posledica neupoštevanja pravil ali
postopkov javnega naročanja8.
Po reviziji operacij, vzorčenih za Program v letu 2011, so bili izdatki vključeni v 8. zahtevek za
povračilo zmanjšani za vrednost ugotovljenih neupravičenih izdatkov v okviru strateških
projektov Slowtourism in Icon. Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, 61. člen, črka f je bil
uveden postopek za izterjavo. Podrobnejši opis vsebuje poglavje 2.1.5. tega poročila. Izterjave
se nanašajo predvsem na nespoštovanje zakonodaje o javnem naročanju storitev/blaga, ki sicer
ni sistemske narave.
Na delavnici za upravičence, ki je potekala v Vidmu dne 28. novembra 2011, so bili postopki
javnega naročanja obravnavani z dveh vidikov in sicer v okviru dveh delov. Prvi je bil namenjen
javnim subjektom, drugi pa zasebnim subjektom. Ob tem so bili obravnavani tudi praktični
primeri in je bil predstavljen povzetek glavnih postopkov. V okviru 4 delavnic je bila nato
organizirana posebna predstavitev ključnih načel, ki jih je potrebno upoštevati pri izvajanju
postopkov javnega naročanja. Predstavitev je med drugim zajemala povzetek smernic Komisije
za določitev finančnih korekcij pri izdatkih, sofinanciranih s sredstvi strukturnih in kohezijskega
sklada, v primeru nespoštovanja pravil o javnem naročanju (COCOF 07/0037/03). Vsi postopki
javnega naročanja, ki jih je izvedel OU v letu 2011 so bili skladni s pravili o konkurenčnosti in
javnem naročanju.
Uradni vzorci Pogodbe o partnerstvu – ki jo VP sklene s PP – in Pogodbe o dotaciji sofinanciranja
– ki jo podpišeta OU in VP – vsebujejo določila, ki se sklicujejo na spoštovanje zakonodaje
Skupnosti: na primer 1. člen »Pravna podlaga«, 3. člen »Znesek sofinanciranja«, ki ureja
skladnost s pravili o drţavnih pomočeh, 11. člen »Vračilo neupravičeno izplačanih izdatkov« in
14. člen »Pravica do odstopa od pogodbe«, ki med vzroki za odstop od pogodbe navaja kršitev
evropske, nacionalne in deţelne zakonodaje vezane na konkurenco, varovanje okolja in enake
moţnosti.
Tako imenovana »horizontalna načela« enakih moţnosti med spoloma in nediskriminacije so
skupna vsem prednostnim nalogam in aktivnostim v okviru Programa in se nanje sklicujejo razni
dokumenti pripravljeni v okviru Programa. V okviru prednostne naloge 3 »Socialna integracija«
so med upravičenimi projekti tudi projekti, ki podpirajo aktivnosti usmerjene v promocijo
socialne kohezije in v integracijo »prikrajšanih skupin«.
Načelo enakih moţnosti in
nediskriminacije se torej v okviru teh aktivnosti izvaja kot specifični ukrep.
Izvajanje načel enakih moţnosti in nediskriminacije ter zakonodaja Skupnosti s področja okolja
in okoljske trajnosti sta še posebej pomembna. V obrazcu za predloţitev projektnih predlogov je
poseben del namenjen vplivom in učinkom projekta na omenjena načela, ki so vključena tudi v
merila za ocenjevanje kakovosti projekta (del B.3 »Dodana vrednost projekta« - merilo 1
»Prispevek projekta k enakim moţnostim in nediskriminaciji« in merilo 2 »Prispevek projekta k
okoljski trajnosti«).
Predstavniki okoljskih organov programskih partnerjev sodelujejo tudi pri ocenjevanju vpliva na
okoljske cilje, v skladu z določili O.P.

8

Analysis of errors in cohesion policy for the years 2006-2009. Actions taken by the Commission and the way forward.
- Commission staff working paper SEC(20111) 1179.
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Ob tem velja poudariti, da v skladu s poslovnikom, v okviru NO sodelujeta tudi dva predstavnika
okoljskih oblasti, italijanski (ki se izmenično izbira med italijanskimi deţelami) in slovenski
(Ministrstvo za okolje in prostor) ter izmenično po en predstavnik Deţelne komisije za enake
moţnosti deţel Furlanije-Julijske krajine, Veneta in Emilije Romagne in en predstavnik Urada
Vlade Republike Slovenije za enake moţnosti.
Na splošno se v okviru Programa daje velik poudarek širjenju zakonodaje Skupnosti z objavo na
spletnih straneh Programa www.ita-slo.eu (v delih »Dokumenti Evropske unije« in »Ostali
dokumenti«), v posameznih razpisih, kjer so objavljeni in navedeni evropska in nacionalna
zakonodaja o drţavnih pomočeh (konkurenčnost) in postopkih javnega naročanja, okoljski
predpisi ter vsi ostali predpisi, ki urejajo pripravo projektov in njihovo izvedbo.
Pomembnost skladnosti z načeli EU se izrecno poudarja tudi na informativnih dnevih
organiziranih na upravičenem območju. Poleg tega, so podrobnejša pojasnila objavljena tudi na
spletni strani Programa, v delu o pogosto zastavljenih vprašanjih - FAQ.
V zvezi s posameznimi projekti in skladnosti z zakonodajo Skupnosti je v nadaljevanju podan
povzetek stanja za 16 sofinanciranih strateških projektov.
V zvezi s pravili o drţavnih pomočeh je bilo ugotovljeno, da 6 (ADRIA-A, CITIUS, KNOW-US,
SafePORT, SLOWTOURISM in ICON) od 16 projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št.
1/2009, zapade pod pravila o drţavnih pomočeh. Pri prvih štirih zapade pod pravila o drţavnih
pomočeh sofinanciranje aktivnosti, ki jih izvajajo nekateri slovenski PP, medtem ko pri projektu
SLOWTOURISM in pri projektu ICON zapadejo pod pravila o drţavnih pomočeh (neposredna
drţavna pomoč) tudi nekatere aktivnosti, ki jih izvajajo italijanski PP. Pri projektih KNOW-US in
ICON je bila ugotovljena tudi posredna drţavna pomoč v korist tretjih subjektov, vključenih v
projektne aktivnosti, in sicer italijanskega partnerja v primeru projekta KNOW-US ter italijanskih
in slovenskih partnerjev v primeru projekta ICON. V vseh navedenih primerih pa so sredstva
dodeljena na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis v okviru največjih tam dovoljenih zneskov. Za
projekt SAFEPORT je sofinanciranje izdatkov za nakup opreme dodeljeno v okviru regionalne
sheme pomoči glede na velikost upravičenca (BE01-1783262-2007).
Za 53 od 198 standardnih projektov, ki so bili posredovani v postopek ocenjevanja kakovosti v
okviru javnega razpisa št. 02/2009, je bilo preverjeno, ali zapadejo pod pravila o drţavnih
pomočeh, v skladu s postopkom predvidenim v Priročniku za ocenjevanje. Preverjanje skladnosti
projektnih aktivnosti posameznega PP v okviru sofinanciranih projektnih predlogov so izvedli
italijanski ocenjevalci, kot zunanji izvajalci in slovenski ocenjevalci, imenovani s strani
Ministrstva za finance. V okviru skupne ocene je bila ugotovljena prisotnost neposrednih in
posrednih drţavnih pomoči pri projektih, za katere je bilo odobreno sofinanciranje.
Velja izpostaviti, da je bilo v postopku ocenjevanja za 11 (FUTURELIGHTS, HYDROKARST,
MOTOR, WINNET, AGROTUR, HERITASTE, UE LI JE II, LANATURA, INNOVAQUA, ALISTO, LEX) od 49
standardnih projektov sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 02/2009 ugotovljeno, da
sofinanciranje projektnih aktivnosti predstavlja neposredno drţavno pomoč. Po naknadnih
preverjanjih je bilo pri prvih štirih projektih (JULIUS, CROCTAL, TIP, ALISTO), za katere je bila
podpisana pogodba o dotaciji sofinanciranja, ugotovljeno, da le projektne aktivnosti, ki jih v
okviru projekta ALISTO izvaja slovenski partner, zapadejo pod pravila o drţavnih pomočeh.
Pogodbe o dotaciji sofinanciranja za ostalih deset projektov, pri katerih sofinanciranje
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projektnih aktivnosti zapade pod pravila o drţavnih pomočeh, so v podpisu. V vseh navedenih
primerih so bila sredstva dodeljena na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15.
decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis do najvišjega
dovoljenega zneska.
Ob upoštevanju finančne krize in njenih učinkov na gospodarstvo je Evropska komisija odločila,
da se z uvedbo sprememb »Začasni okvir Skupnosti za ukrepe drţavnih pomoči v podporo dostopu
do financiranja ob trenutni finančni in gospodarski krizi« (2009/C 261/02) podaljša do 31.
decembra 2011. Program se je zato seznanil z »Začasnim okvirjem Skupnosti za ukrepe drţavnih
pomoči v podporo dostopu do financiranja ob trenutni finančni in gospodarski krizi okvirne
začasne pomoči« (2011/C 6/05) in s povezanimi spremembami.
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2.3 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo
- Kakršne koli večje težave, ki so nastopile pri izvajanju operativnega programa, vključno s
povzetkom resnih težav skladno s postopkom iz člena 62(1)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1083/2006, kjer
je primerno, in ukrepi, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni odbor, da težave odpravi.
V času priprave tega letnega poročila so v obravnavi na Deţelnem upravnem sodišču Furlanije
Julijske krajine (v nadaljevanju DUS FJK) tri pritoţbe: ena v okviru javnega razpisa za strateške
projekte št. 01/2009 in dve v okviru javnega razpisa za standardne projekte št. 02/2009, kot je
podrobneje opisano spodaj.
Glede strateških projektov, je v nadaljevanju podan povzetek ukrepov, ki so bili uvedeni v
povezavi s pritoţbenimi postopki pri DUS FJK, ki se še niso zaključili. Opis omenjenih postopkov
je vključen v letno poročilo za leto 2010.
Občina Salzano (Venezia) je kot VP projektnega predloga z akronimom »CULTUREMUS«,
predloţenega v okviru javnega razpisa za strateške projekte št. 01/2009 vloţila izredno pritoţbo
pri predsedniku Republike Italije. Pritoţba je bila vročena odvetniški pisarni Deţele Furlanije
Julijske krajine 16. junija 2010. Zaradi nasprotovanja pritoţbi in postopka, ki ga je vloţila
Avtonomna deţela Furlanija Julijska krajina, je bil 4. oktobra 2010 pritoţbeni postopek prenesen
v pristojnost DUS FJK s strani občine pritoţnice. Predmet pritoţbe je neupravičenost
omenjenega projektnega predloga zaradi ugotovljenih zadrţkov, ki jih ni mogoče odpraviti
(pomanjkanje dokumentacije v tiskani obliki). Tako odločitev je sprejel NO v okviru dopisne seje
št. 13/2010. V času priprave tega letnega poročila datum obravnave na DUS FJK še ni določen.
V zvezi s standardnimi projekti, je bila po sklepih, ki jih je sprejel NO dne 29. julija 2011, in po
objavi končnih prednostnih lestvic v UL Avtonomne deţele FJK št. 32 z dne 10. avgusta 2011, 11.
novembra 2011 na DUS FJK vloţena pritoţba s strani deţele Veneto, v zvezi s projektnim
predlogom z akronimom CAMAA - VP je Deţela Veneto, »Direzione Lavori pubblici« -, proti
Avtonomni deţeli Furlaniji Julijski krajini za razveljavitev ob predhodni zaustavitvi postopka,
prednostne lestvice prednostne naloge 3 javnega razpisa št. 02/2009. Sofinanciranje
omenjenega projekta, uvrščenega na prednostno lestvico prednostne naloge 3, ni bilo mogoče
zaradi nezadostnih razpisanih sredstev. Predstavljeni pravni razlogi za pritoţbo se nanašajo na
pomanjkljivo ali nezadostno obrazloţitev pri ocenjevanju projekta in zlorabo poloţaja zaradi
nelogičnosti in nedoslednosti v postopku ocenjevanja, s posebnim poudarkom na razhajanju med
italijansko in slovensko oceno ter pomanjkanju analitično podanih utemeljitev, ki bi obrazloţile
dodeljeno število točk.
Dne 8. februarja 2012 je na obravnavi, na priporočilo predsednika DUS FJK, Deţela Veneto
umaknila svoj zahtevek za zaustavitev spornega postopka. Sprejeta je bila zahteva pritoţnice v
zvezi z vsebinsko obravnavo predloţene pritoţbe, ki je bila določena za 6. junija 2012.
OU je bil 14. novembra 2011 obveščen tudi o pritoţbi vloţeni na DUS FJK s strani »Unindustria
Rovigo« in sicer proti Avtonomni deţeli Furlaniji Julijski krajini za razveljavitev celotnega
ocenjevalnega postopka v okviru razpisa št. 02/2009 v zvezi s projektnim predlogom z
akronimom »MODEF«, ki ga je le-ta predloţila v okviru omenjenega javnega razpisa.
Sofinanciranje omenjenega projekta, uvrščenega na prednostno lestvico prednostne naloge 1, ni
bilo mogoče zaradi nezadostnih razpisanih sredstev.
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Po sklepih, ki jih je NO sprejel 18. oktobra 2011 in posledični objavi prednostnih lestvic 23.
novembra 2011 (po ţe vloţeni pritoţbi) je pritoţnik vloţil dodatno pritoţbo. V obeh pritoţbah,
vloţenih na DUS FJK je pritoţnik zahteval, med drugim, tudi razveljavitev prednostnih lestvic, ki
niso bile več v veljavi. Pritoţbeni postopek, bi moral zaradi odsotnosti predmeta spora in
vročitve nove pritoţbe (23. januarja 2012) za razveljavitev, ob predhodni zaustavitvi postopka,
prednostne lestvice prednostne naloge 1 v okviru javnega razpisa št. 02/2009 ter razveljavitve
povezanega sklepa o odobritvi s strani NO, kakor tudi celotnega postopka ocenjevanja v okviru
javnega razpisa št. 02/2009, ugasniti. OU je pridobil stališče slovenskega PP, ki se s pritoţbo,
vloţeno s strani VP, ne strinja. Izpostavljeni pravni razlogi se nanašajo na pomanjkljivo ali
nezadostno obrazloţitev pri ocenjevanju projekta in prekoračitev pristojnosti zaradi nelogičnosti
in nedoslednosti v postopku ocenjevanja, s posebnim poudarkom na razhajanju med italijansko
in slovensko oceno ter pomanjkanju analitično podanih utemeljitev, ki bi obrazloţile dodeljeno
število točk. Na obravnavi, ki je potekala 7. marca 2012 na DUS FJK je bila zaustavitev postopka,
zahtevana s strani »Unindustria Rovigo«, zavrnjena s sledečo utemeljitvijo: »V sedajšnji fazi
obravnave in odločanja se pritoţba ne zdi podprta z zadostnimi elementi fumus boni juris«.
Pritoţnik ima sedaj pravico, da se odloči, ali bo od DUS FJK zahteval določitev nove obravnave
za vsebinsko razpravo.
V letu 2011 sta OU in STS, ob vodenju rednih programskih aktivnosti, vodila tudi postopke, ki
zadevajo pravico dostopa do dokumentacije v povezavi s standardnimi projekti, predloţenimi v
okviru javnega razpisa št. 02/2009, kar je privedlo do nekaterih operativnih teţav. Vloţenih je
bilo 28 zahtev za dostop do dokumentacije, kot je prikazano v spodnji tabeli.
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Javni razpis št. 02/2009. Dostop do dokumentacije.
Akronim

Prednostna
naloga

Programsko
območje

Vodilni partner
Università degli Studi di Padova - Dipartimento
di Architettura, Urbanistica e Rilevamento

1 MARMO

3

2 XREGIO

3 Comune di Concordia Sagittaria

VEN

3 HERITAGE HELPDESK

3 Comune di Gruaro

VEN

4 CADIS

3

5 SOA4HPC

2

6 CIVITAS

2

7 LINEAA

3

8 NATURALBIKE

1

9 IMPACT ZERO

1

SOCIETÀ FILOLOGICA FRIULANA “Graziadio Isaia
Ascoli”
ESTECO Enginsoft Tecnologie per
l’Ottimizzazione Srl
Aries – Azienda Speciale della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Trieste
ConCentro Azienda Speciale della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Pordenone
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale - OGS
Agenzia per lo Sviluppo Economico della
Montagna SpA – Agemont
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče Koper

VEN

FVG
FVG
FVG
FVG
FVG
FVG

10 Heroes

3

11 HOME

3 ASSOCIAZIONE I GIRASOLI ONLUS

FVG

12 GEOMOSE

1 Geodetski inštitut Slovenije

SLO

13 TEPCKO

1 Comunità Montana del Torre,Natisone e Collio

FVG

14 MODEF E RENED II

1

15 CAMAA
16 MUSIS

UNINDUSTRIA - Associazione degli industriali di
Rovigo
3 Regione del Veneto – Direzione Lavori Pubblici

SLO

VEN
VEN
VEN

19 VALITUR

3 ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di
2
Trasferimento Tecnologico
Regione del Veneto - Unità di Progetto Caccia e
1
Pesca
2 Civiform soc. coop. Sociale

20 EDUCANET CHILDREN

3 Archè-Associazione Formazione Educatori

FVG

21 STANIČ

3 Občina Kanal ob Soči
DIEGM – Dipartimento di Ing. Elettrica,
2 Gestionale e Meccanica dell’Università degli
Studi di Udine.
2 Università degli studi di Trieste

SLO

17 ISI3G
18 METEMAR

22 FOR MEMS
23 Boatlab
24 MACROEMAS
25 RD_HRIMS2
26 SMARTANDSAFETOURISM

FVG
VEN
FVG

FVG
FVG

1 Regione del Veneto – Direzione Turismo
VEN
Dipartimento di Scienze economiche - Università
2
FVG
degli studi di Udine
2 Synaps techonolgy s.r.l.
FVG
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Javni razpis št. 02/2009. Dostop do dokumentacije.
Akronim
27 Movie and theatre
28 MERCURIMAD

Prednostna
naloga

Programsko
območje

Vodilni partner

3 Associazione Movie and Theatre
Agenzia Regionale per la Protezione
1 dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia – ARPA
FVG

FVG
FVG

Predloţenih in sprejetih je bilo 28 vlog za dostop do dokumentacije: 17 vlog so vloţili subjekti iz
Furlanije Julijske krajine, 8 vlog subjekti iz Deţele Veneto in 3 vloge subjekti iz Republike
Slovenije. Večina zahtevkov za dostop do dokumentacije se je nanašala na pregled ocenjevalnih
listov za predloţene vloge. V okviru devetih, zahtevnejših vlog za dostop do dokumentacije, so
prijavitelji zahtevali različne dokumente (poročila, zapisnike ocenjevalnih komisij, ocene
posameznih ocenjevalcev, seznam imen ocenjevalcev itd.) o projektih, upravičenih do
sofinanciranja, ki so dosegli višje število točk.
V povezavi z delovanjem prvostopenjske kontrole, velja izpostaviti, da so bile v okviru dveh
sestankov med OU, STS in VP sofinanciranih strateških projektov, ki sta potekala 8. julija in 8.
novembra 2011, izpostavljene potrebe po izboljšavi postopkov.
NO je v okviru 9. seje, ki je potekala junija 2010 ţe posredoval in odobril zaposlitev dveh
dodatnih kontrolorjev v okviru slovenske prvostopenjske kontrolne enote. Naknadno, v okviru
seje, ki je potekala 18. oktobra 2011 je NO ponovno odobril moţnost dodatnega zaposlovanja v
omenjeni kontrolni enoti. Kot navedeno spodaj, so bili izpeljani ustrezni postopki za zaposlitev
dodatnih kontrolorjev. 1.12.2011 je bil tako zaposleni nov sodelavec, četrti pa 1.2.2012.
Glede delovanja prvostopenjskih kontrolnih enot je OU večkrat posredoval v letu 2011 in
predlagal za leto 2012, med drugim, tudi tesnejše sodelovanje med slovensko in italijansko
prvostopenjsko kontrolno enoto.
Ob ukrepih in pogovorih, tudi neformalnih, z obema prvostopenjskima kontrolnima enotama, ki
so bili uvedeni s strani OU in STS oz. so potekali v letu 2011, je bilo, glede na predvideno ciljno
porabo na ravni Programa za leto 2012 in na napovedano revizijo Programa s strani Evropske
komisije za mesec marec 2012, 10. januarja 2012 v Trstu organizirano srečanje med OU, OP,
STS, slovensko Info točko in obema prvostopenjskima kontrolnima enotama z namenom, da bi
poiskali skupne rešitve, zagotovili boljše izvajanje Programa ter doseganje skupnih ciljev s
pravočasnim načrtovanjem, kar bi preprečilo morebitno uvedbo naključnih oz. izrednih ukrepov.
Na srečanju so bili predlagani in dogovorjeni različni ukrepi, ki jih je potrebno nemudoma
uvesti, da bi se pospešilo črpanje sredstev; tesnejše sodelovanje med STS in prvostopenjsko
kontrolo, z namenom zagotovitve enotnih stališč v povezavi: s teţavami, ki se pojavljajo pri
upravičencih; s spremembo navodil za poročanje skladno z rešitvami, ki jih narekujejo izkušnje
pridobljene pri izvajanju kontrol; z zagotavljanjem učinkovite podpore STS vsem VP standardnih
projektov pri pripravi prvih poročil in pozornega vodenja in spremljanja upravičencev strateških
projektov. V zvezi s tem je v Vidmu, 26. januarja 2012 potekala delavnica, 12. in 17. januarja
2012 pa so potekala tudi srečanja s prvostopenjsko kontrolno enoto v Sloveniji.
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Za redno usklajevanje slovenske in italijanske prvostopenjske kontrolne enote in STS je bila
ustanovljena tudi virtualna elektronska platforma (t.i. Sharepoint), kjer je dostopna
dokumentacija, ki je potrebna za izvajanje kontrole izdatkov. V okviru sistema so se pojavljale
teţave v povezavi z dostopom, zato se je konec meseca marca 2012 pričelo z vzpostavljanjem
novega spletnega informacijskega sistema izmenjave dokumentacije. Po končani zasnovi,
predvidoma v prvi polovici leta, bo sistem omogočal uporabo dodatnih funkcij vsem organom
Programa in tudi upravičencem.
Odpoved pogodbe in dolgotrajna odsotnost nekaterih članov STS sta vplivali na hkratno
zagotavljanje opravljenega rednega dela in dodatne ad hoc podpore delovanju OU, RO in NO ter
tudi upravičencem. OU je zato sklenil dodatne pogodbe o sodelovanju (glej poglavje 1.2 tega
poročila). Tudi slovenska stran je, čeprav z zamudo, sklenila pogodbo o zaposlitvi za dodatnega
usluţbenca v okviru STS, ki je nastopil delo v začetku meseca decembra 2011. Ob tem je
programski partner Republika Slovenija realiziral zaposlitev dodatnega usluţbenca v okviru
slovenske Info točke (od januarja 2012) ter dveh usluţbencev v okviru slovenske prvostopenjske
kontrolne enote (od decembra 2011 in od februarja 2012).
V povezavi s preostanki programskih sredstev v skupni višini pribliţno 3,07 mio EUR za tri
prednostne naloge, je NO na 10. seji, v okviru katere ni bilo doseţeno skupno stališče, pooblastil
OU, da preveri višino preostanka razpoloţljivih sredstev in moţnosti dodelitve le-teh ter oblikuje
enega ali več predlogov, ki ga predloţi v obravnavo NO v okviru dopisne seje.
Po opravljenih preverjanjih glede višine preostanka sredstev in ob upoštevanju tveganja, da se
postopki dodelitve večjega dela sredstev upravičenim standardnim projektov, predloţenih v
okviru javnega razpisa št. 02/2009, zaustavijo do končne odločitve DUS FJK o opisanih vloţenih
pritoţbah, je OU pričel 29. dopisno sejo. NO je predlagal odobritev in dodelitev preostanka
sredstev trem dodatnim standardnim projektom v okviru javnega št. 02/2009, t.j. prvemu
upravičenemu projektu uvrščenemu na prednostno lestvico za posamezno prednostno nalogo, ki
ni bil sofinanciran zaradi nezadostnih razpisanih sredstev ter nadaljevanje sodnega postopka v
primeru, da bi eden od dodatnih treh projektov zavrnil dodeljeno sofinanciranje. Dopisna seja se
je neuspešno zaključila 4. januarja 2012 in sicer NO predloga OU ni potrdil, saj programski
partner Republika Slovenija dodelitve preostanka sredstev ni podprl, temveč je pooblastil OU, da
nadaljuje s sodnim postopkom. Na dan priprave tega poročila NO še ni sprejel odločitve glede
dodelitve preostanka sredstev.
V letnih poročilih za leto 2009 in leto 2010 je bilo ţe izpostavljeno, da so Program zaznamovale
teţave v odnosih med programskimi partnerji, ki so med letom 2009 in letom 2010 močno
vplivale na izvajanje Programa oz. dejansko zaustavljali izvajanje aktivnosti. V skladu s pozivi
Evropske komisije je bil oblikovan predlog v poskusu, da se take teţave ne bi ponovile, t.j.
sprememba poslovnika NO in sicer 3. člena, ki ureja postopke odločanja in potrebne večine.
Predlog spremembe je bil vključen v dnevni red 11. seje NO in objavljen v začetku oktobra 2011
na intranetni strani Programa, kjer je dostopen vsem članom NO; toda v času priprave tega
poročila omenjena točka dnevnega reda še ni bila obravnavana.
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2.4 Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa (če je
ustrezno)
- Dejavniki, ki niso neposredno vezani na ukrepe operativnega programa, vendar neposredno
vplivajo na izvajanje programa (na primer zakonodajne spremembe ali nepričakovan socialnoekonomski razvoj).
Svetovna finančna in gospodarska kriza je zagotovo vplivala tudi na upravljanje Programa in na
izvajanje projektov.
Na ravni projektov je gospodarska kriza imela neposreden vpliv na zmogljivosti črpanja sredstev
s strani upravičencev: na eni strani imajo zasebni subjekti teţave z likvidnostjo, na drugi strani
obstaja velik pritisk na javne finance z večjo togostjo pri upravljanju proračunov posameznih
institucij. Iz tega sledi splošna upočasnitev naloţbenih tokov in s tem tudi zamuda pri porabi
sredstev, ki je manjša od pričakovane v posameznih finančnih načrtih sofinanciranih projektov.
Pri strateškem projektu z akronimom ICON, na primer, se je PP št. 11 - Confindustria Furlanije
Julijske krajine, v dogovoru z VP projekta, odločil, da odstopi od projekta zaradi
preobremenitve dejavnosti v okviru svojih struktur in zaradi osredotočanja na ukrepe pomoči
podjetjem v teţavah zaradi svetovne krize. To spremembo partnerstva je STS odobril v okviru
27. dopisne seje.
Teţke gospodarske razmere in zapletenost zakonodaje na področju javnega naročanja so razlogi,
ki jih izpostavljajo slovenski in italijanski upravičenci. Mnogi italijanski upravičenci so ob
dogodkih, organiziranih v okviru Programa, med posrednimi teţavami, ki vplivajo na izvajanje
projektov (in s tem Programa), navedli še omejitve, ki jih določa »Pakt stabilnosti9« javnih
ustanov, iz katerih je trenutno izvzet le deleţ EU sredstev javnega prispevka za posamezne
operacije, ter oviro pri porabi sredstev in omejitve pri zadolţevanju subjektov v povezavi z
dinamiko izvajanja posameznih finančnih načrtov.

2.5 Bistvene spremembe v skladu s 57. členom Uredbe (ES) št.
1083/2006 (če je ustrezno)
- Primeri, pri katerih je bila ugotovljena bistvena sprememba v skladu s 57. členom Uredbe (ES)
št. 1083/2006.
Glede na stanje izvajanja projektov v času priprave Letnega poročila, informacije v skladu z
zgoraj navedenim členom niso relevantne.

9

S Paktom stabilnosti in rasti, sprejetim leta 1997, so se drţave članice Evropske unije zavezale k vodenju vzdrţne
proračunske politike ter k ohranjanju pogojev za članstvo v Evropski ekonomski in monetarni uniji (Evrocona). Namen
Pakta stabilnosti in rasti, imenovanega tudi Amsterdamska pogodba, je krepitev monetarne integracije, ki se je
pričela leta 1992 s podpisom Mastrichtske pogodbe.
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2.6 Dopolnjevanje z drugimi instrumenti
- Povzetek izvajanja določb, ki zagotavljajo usklajevanje med pomočmi iz ESRR, ESS,
Kohezijskega sklada, EKSRP, ESR ter ukrepi EIB in drugih obstoječih finančnih instrumentov (4.
odstavek 9. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006).
Za zagotavljanje tesnejšega usklajevanja z ostalimi ukrepi in skladi na upravičenem območju se
je najprej imenovalo predstavnike Organov upravljanja osrednjih programov Cilja »Regionalna
konkurenčnost in zaposlovanje« deţel partneric Programa čezmejnega sodelovanja SlovenijaItalija 2007-2013 za predstavnike s posvetovalno funkcijo v okviru NO Programa.
Na programskem območju - kot celota – se izvajajo različni programi: slovenski program
Konvergenca, italijanski Operativni program za regionalno konkurenčnost, programi čezmejnega,
transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja ter programi financirani iz sredstev EKSRP in
ESR.
Na splošno velja omeniti, da narava, posebnosti in strogi pravni okvir čezmejnega sodelovanja,
preprečujejo prekrivanje z drugimi ukrepi, ki se prav tako financirajo iz strukturnih skladov v
obeh drţavah (Italiji in Sloveniji) ter spodbujajo vzpostavitev potrebnih sinergij za zagotavljanje
»dodane vrednosti« druţbeno-gospodarskega razvoja območja.
V zvezi s 16 strateškimi projekti, za katere je bilo sofinanciranje odobreno, velja opozoriti, da
ne prihaja do podvajanja z aktivnostmi, ki se sofinancirajo iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeţelja, zlasti s tistimi, ki so sofinancirane v okviru pristopa Leader. Prav tako velja
opozoriti, da je strateški projekt z akronimom »SIGMA-2 - Čezmejna mreţa za sonaravno
upravljanje okolja in biotske raznovrstnosti« sinergijsko povezan s projektom, ki se sofinancira s
slovenskimi nacionalnimi sredstvi, vendar pa pri tem ne prihaja do podvajanja aktivnosti.
Ravno tako v zvezi s strateškim projektom z akronimom »E-Health« potekajo redni sestanki,
katerih se udeleţuje STS in pri organizaciji katerih sodeluje tudi slovenska Info točka, z
namenom spremljanja morebitnega prekrivanja ali podvajanja aktivnosti, ki se ţe izvajajo v
okviru projekta »E-Zdravje«.
V zvezi s strateškim projektom z akronimom »Slowtourism« je OU v skladu z navodili
Revizijskega organa Deţele Emilia-Romagna uvedel potrebne ukrepe in sicer obvestil OU
transnacionalnega programa sodelovanja Med ter OU Programa za razvoj podeţelja o potrebi po
preverjanju morebitnega dvojnega sofinanciranja.
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2.7 Spremljanje in ocenjevanje
- Ukrepi za spremljanje in ocenjevanje, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni odbor,
vključno s postopki zbiranja podatkov, težavami, ki so nastopile in ukrepi za odpravo teh težav.

NADZOR
V skladu z določili evropskih uredb je sistem nadzora v okviru Programa kompleksen in deluje na
različnih ravneh.
V skladu s 16. členom Uredbe (ES) št. 1080/2006 in 13. členom Uredbe (ES) št. 1828/2006
zakonitost in pravilnost izdatkov, ki jih zahtevajo upravičenci, preverjajo prvostopenjski
kontrolorji. Za kontrolo izdatkov italijanskih vodilnih in projektnih parterjev je pristojna
Avtonomna deţela Furlanija Julijska krajina – »Struttura dei controlli di I livello Programmi Fondi
Strutturali«, medtem ko kontrolo izdatkov slovenskih vodilnih in projektnih partnerjev opravlja
Sluţba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Sektor za
kontrolo – programi ETS, IPA in MFM10.
Z namenom usklajevanja postopkov izvajanja kontrole na italijanski in slovenski strani ter
pojasnjevanja nekaterih kritičnih točk v okviru izvajanja posameznih projektov so med
omenjenimi organi in STS potekali usklajevalni sestanki.
V okviru svojih nalog, prvostopenjski kontrolorji preverjajo poročila, ki jih predloţijo upravičenci
in izdajo Izjavo o potrjenih izdatkih. Slednja se nanaša na izdatke, ki so upravičeni v skladu z
veljavno zakonodajo Skupnosti in nacionalno zakonodajo ter s Priročnikom o upravičenih
izdatkih, drţavnih pomočeh in poročanju, ki ga je odobril NO in je bil objavljen z javnimi razpisi.
Metodologija, sprejeta za izvajanje kontrol v skladu s Priročnikom o upravičenih izdatkih,
drţavnih pomočeh in poročanju, je za italijansko prvostopenjsko kontrolo določena v Priročniku
za izvajanje prvostopenjskih kontrol, potrjenim s sklepom št. 534/UO/DIR/CPL z dne 30.
septembra 2010. Metodologija je skladna z nalogami, ki jih določajo uredbe, kar v okviru
izvajanje kontrol in potrjevanja zagotavlja preverjanje dobave sofinanciranih blaga in storitev,
verodostojnosti prijavljenih izdatkov za izvajanje odgovarjajočih projektnih aktivnosti, kakor
tudi skladnost izdatkov in povezanih operacij, ali delov operacij, s predpisi Skupnosti in
veljavnimi nacionalnimi predpisi.
Na projektni ravni so upravičeni in zakoniti tisti izdatki, ki so navedeni v Prijavnici in v Opisu
stroškovnega načrta, ki ju je odobril NO in se uvrščajo v kategorije izdatkov predvidene v zgoraj
omenjenem priročniku ter so potrebni za izvajanje projekta, so skladni z načeli dobrega
finančnega poslovodenja, učinkovitosti in gospodarnosti, so nastali pri VP in PP v obdobju
upravičenosti, ki ga določa javni razpis in so bila zanje predloţena ustrezna dokazila o plačilu ter

10

V skladu z določili Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F), objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije
št. 8/2012 z dne 3. februarja 2012, je bila Sluţba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko (SVLR) ukinjena. Delovno področje evropske kohezijske politike in regionalnega razvoja je prevzelo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).
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so nastali skladno z veljavnimi predpisi s področja javnega naročanja, drţavnih pomoči,
informiranja in obveščanja.
Prvostopenjska kontrola se je v letu 2011 izvajala v skladu z določeno metodologijo in sicer v
dveh fazah: a) upravna oz. administrativna kontrola in b) kontrola na kraju samem.
a. V okviru upravne oz. administrativne kontrole so bili pregledani vsi računi in druga
dokazila enake dokazne vrednosti, v izvirniku, kakor tudi kopije vseh drugih dokumentov,
ki omogočajo izvedbo preverjanj, tako da je bilo zajetih 100% izdatkov, vključenih v
posamezno poročilo, ki ga je predloţil upravičenec.
V okviru izvajanja upravne oz. administrativne kontrole so kontrolorji izpolnili kontrolne
sezname, kot določeno v omenjenem Priročniku za izvajanje prvostopenjske kontrole:
zlasti so bili izpolnjeni kontrolni seznami za splošno in administrativno preverjanje
posameznih izdatkov po kategorijah. V primeru preverjanja postopkov javnega
naročanja, so bili uporabljeni tudi kontrolni seznami za javna naročila, splošni in
podrobni, namenjeni naročilom vrednosti nad in pod pragom, ki ga določajo uredbe EU.
Po posameznem upravnem oz. administrativnem preverjanju so kontrolorji izdali Izjavo o
potrjenih izdatkih, ki jo podpišeta kontrolor, ki je opravil preverjanje ter vodja kontrolne
enote.
Za Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 se kontrole na kraju samem
opravijo za 100% operacij in sicer je v času trajanja projekta predvidena vsaj ena kontrola na
kraju samem pri posameznem upravičencu. V primeru, da izdatki posameznega upravičenca
navedeni v odobreni Prijavnici presegajo 1 milijon EUR, sta v času izvajanja projekta predvideni
najmanj dve kontroli na kraju samem.
Ob tem, je potrebno na letni ravni opraviti kontrole na kraju samem za vsaj 20% skupnih
potrjenih izdatkov, v skladu s kriteriji navedenimi v nadaljevanju:
i. 20% izdatkov za gradbena dela, nakup zemljišč in nepremičnin,
ii. 20% izdatkov za opremo,
iii. 20% izdatkov za zunanje sodelavce,
iv. 20% izdatkov nastalih pri partnerju, za katerega so bili potrjeni izdatki v
višini 50% celotne vrednosti projekta,
v. izdatki vsaj enega upravičenca za vsako od 3 deţel, ki so partnerice v
okviru programa,
vi. izdatki vsaj enega upravičenega za vsako od prednostnih nalog programa,
vii. izdatki vsaj enega VP za projekt.
Načela, ki urejajo način izvajanja kontrol na kraju samem, so določena v omenjenem priročniku,
ki predvideva izpolnjevanje posebnega kontrolnega seznama s strani kontrolorjev.
Na italijanski strani je prvostopenjska kontrola v letu 2011 izvedla eno samo kontrolo na kraju
samem, saj je le en projekt zaključil s predvidenimi aktivnostmi. Pri ostalih operacijah, kjer
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izvajanje aktivnosti še poteka, je bila izvedena ena vmesna kontrola na kraju samem po
opravljenem vzorčenju, skladno z zgoraj opisano metodologijo. V spodnji tabeli so v stolpcu G in
stolpcu H prikazani skupno število izvedenih kontrol na kraju samem in zneski potrjenih
izdatkov.
Podatki o izvedenih prvostopenjskih kontrolah na italijanski strani v letu 2011
b) izdane
PROJEKT

a) prejeta

Izjave o

poroč ila

potrjenih
izdatkih

OPENMUSEUMS

f) preverjeni
c ) višina
zahtevanih
izdatkov

d) potrjeni
izdatki

e) izdatki, za

neupravič eni

g) izvedene

katere je bila

izdatki oz. izdatki,

kontrole na

potrditev zadržana za katere je bila

7

6 €

82.422,92

€

70.938,29

€

5.292,30

€

6.192,33

14

7 €

327.664,46

€

168.690,46

€

144.030,36

€

14.943,64

KNOW-US

11

7+2 €

92.227,25

€

74.802,65

€

17.424,60

€

CARSO-KRAS

14

12+1 €

306.758,16

€

192.697,35

€

114.001,13

€

59,68

7

7 €

41.052,33

€

40.943,76

€

108,57

JEZIKLINGUA

izdatki v okviru

kraju samem

potrditev zadržana

TRANS2CARE

INTERBIKE

h) potrjeni
kontrole na
kraju samem

1

€

19.876,17

6

6 €

472.738,13

€

450.698,10

€

22.040,03

1

€

55.272,32

15

15 €

215.033,28

€

201.487,34

€

13.545,94

1

€

67.132,99

9

9 €

218.889,76

€

216.700,03

€

2.189,73

1

€

21.454,43

14

14+1 €

313.130,62

€

339.406,45

€

7.545,32

1

€

32.648,03

CITIUS

6

6+1 €

904.202,72

€

906.777,21

€

3.850,17

1

€

41.735,28

SHARED CULTURE

9

9 €

277.571,42

€

203.757,52

€

73.813,90

E-HEALTH

7

7 €

129.990,25

€

42.732,30

€

87.257,95

PARSJAD

8

8 €

298.331,82

€

298.331,82

€

SLOWTOURISM

24

23 €

418.618,97

€

344.335,07

€

9.138,12

€

65.145,78

ADRIA-A

25

17 €

532.005,44

€

443.969,40

€

71.703,55

€

16.332,49

SIGMA2
CLIMAPARKS
ICON

AT
SKUPAJ

5

5 € 1.075.515,91

€ 1.071.209,16

181

163 € 5.706.153,44

€ 5.067.476,91

€

361.590,06

-

€

4.306,75

3

€

674.789,46

€

317.332,28

9

€

912.908,68

Tabela prikazuje število prejetih poročil v letu 2011 (stolpec a) in število izjav o potrjenih
izdatkih izdanih s strani prvostopenjske kontrolne enote (stolpec b), znesek zahtevanih izdatkov
(stolpec c) in skupni znesek izdatkov potrjenih za leto 2011 (stolpec d).
Velja poudariti, da so v stolpec b) vključena tudi nekatera poročila upravičencev, ki so bila
predloţena v letu 2010 in za katera so bile Izjave o potrjenih izdatkih izdane v letu 2011.
Odgovarjajoči zneski so vključeni v stolpec d).
Ob tem, v zvezi s poročili, ki so bila v letu 2011 predloţena za strateški projekt Trans2Care velja
omeniti, da je bilo 7 poročil predloţenih v decembru 2011 in sicer prepozno, da bi bila v istem
letu tudi obravnavana.
V stolpcu e) je predstavljen znesek izdatkov, za katere sta bila preverjanje in potrditev
zadrţana zaradi pomanjkljive dokumentacije ali zaradi drugih teţav pri predloţitvi poročila,
medtem ko so v stolpcu f) navedeni neupravičeni izdatki oz. preverjeni izdatki, za katere je bila
potrditev zadrţana zaradi pomanjkljive dokumentacije. Zadnji stolpec (stolpec g) navaja število
opravljenih preverjanj na kraju samem ter odgovarjajoče zneske upravičenih izdatkov (stolpec
h) po opravljenih kontrolah na kraju samem.
Italijanska prvostopenjska kontrolna enota se je leta 2011 povečala, vendar bi bila potrebna
dodatna zaposlitev zaradi velikega števila projektov (200 italijanskih partnerjev), ki bodo začeli
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izvajati projektne aktivnosti v letu 2012 po podpisu Pogodb o dotaciji sofinanciranja za
standarde projekte, predloţene v okviru javnega razpisa št. 02/2009.
V zvezi s teţavami, ki so bile ugotovljene v okviru izvajanja prvostopenjske kontrole v letu 2011
velja izpostaviti, da je bilo potrebno od PP pogosto zahtevati dopolnitve dokumentacije, tako v
zvezi s pripravo poročila upravičenca, kot tudi glede pomanjkljivosti dokazil o izdatkih. Z
namenom odpraviti opisane teţavne, so bile v letu 2011 organizirane izobraţevalne delavnice in
načrtovane nove delavnice za leto 2012.
Omenjene teţave so razvidne tudi iz zgornje tabele in sicer v povezavi z izdatki, navedenimi v
stolpcu f), kjer znesek preverjenih neupravičenih izdatkov predstavlja le manjši del glede na
znesek izdatkov, za katere je bila potrditev zadrţana zaradi neustreznih dokazil o izdatkih. V
skladu z dopolnitvami, ki so jih v letu 2011 predloţili PP, so bili omenjeni izdatki potrjeni
oziroma so v fazi potrjevanja v letu 2012.
Ena izmed teţav, ki je bila ugotovljena v okviru prvostopenjskih kontrol, se nanaša na
natančnost preverjanj, ki jih mora prvostopenjska kontrola opraviti glede izvajanja aktivnosti v
skladu s finančnim načrtom s strani upravičencev: prvostopenjska kontrola mora namreč
preveriti, ali PP presega porabo dodeljenih sredstev za vsako posamezno postavko stroškovnega
načrta, odobrenega s strani NO, kar privede do časovno zamudnega postopka preverjanja.
Primerna bi bila poenostavitev predpisov in postopkov, ki predvidevajo izvajanje takih
preverjanj, kar bi omogočilo hitrejše izvajanje prvostopenjske kontrole in bolj tekoče izvajanje
projektov s strani upravičencev. Kontrolorji bi na primer lahko preverjali porabo sredstev po
kategoriji izdatkov (BL) za posamezni delovni sklop (WP). Predlagane poenostavljene postopke,
predstavljene v okviru revizije, ki jo je izvedla Evropska komisija, se bo pričelo uporabljati v
prvi polovici leta 2012 in sicer skladno z ukrepom, ki ga bo OU uvedel v skladu s priporočili, ki jih
bodo podali revizorji Evropske komisije.
Slovenska prvostopenjska kontrolna enota je v letu 2011 prejela 207 vmesnih poročil s strani
upravičencev in zahtevke za izplačilo v skupni vrednosti 4.633.708,00 EUR. Na dan 31.12.2011 je
bilo pregledanih 101 poročil in izdanih 101 Izjav o potrjenih izdatkih, v skupni vrednosti
1.814.753,00 EUR.
V primeru projekta Tehnične pomoči je slovenska prvostopenjska kontrolna enota izdala 1 Izjavo
o potrjenih izdatkih v skupni vrednosti 1.814.753,00 EUR.
Ob tem, so slovenski prvostopenjski kontrolorji opravili naslednje kontrole na kraju samem:
dne 15.03.2011 - projekt »Sigma 2« - PP Univerza na Primorskem, Znanstveno
raziskovalno središče
dne 15.3.2011 - projekt »Shared Culture« - PP Univerza na Primorskem, Znanstveno
raziskovalno središče
Slovenska prvostopenjska kontrolna enota izpostavlja, da so bili poglavitni razlogi za
neupravičenost izdatkov nepravilnosti v postopkih javnega naročanja, nepravilnosti pri izračunih
urnih postavk in potnih stroškov, neustrezna dokazila in pravna podlaga ter neustrezni ključ za
izračun administrativnih stroškov.
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V zvezi s sistemom drugostopenjske kontrole, RO izvaja naloge, ki jih določa 62. člen Uredbe
(ES) št. 1083/2006. Pomaga mu skupina revizorjev, ustanovljena v skladu z 2. odstavkom 14.
člena Uredbe (ES) št. 1080/2006, kot podrobneje opisano v poglavju 1.2 tega poročila.
V zvezi z obveznostmi upravičencev je potrebno poudariti, da je v pogodbi o partnerstvu in
pogodbi o dotaciji sofinanciranja navedeno, da morajo upravičenci, hraniti projektno
dokumentacijo do 31. decembra 2020 oziroma, v primeru delne zaključitve Programa, v skladu
z roki, ki so navedeni v 90. členu Uredbe (ES) št. 1083/2006. Ta dokumentacija mora biti
dostopna za morebitne kontrole, preverjanja in revizije s strani programskih, EU ali
nacionalnih organov.
Ob tem lahko dodaten nadzor nad sofinanciranimi operacijami izvaja tudi Evropska komisija.
Program je bil s strani Evropske komisije vzorčno izbran za revizijo v letu 2012 in sicer je med
12. in 16. marcem 2012 potekala revizija v okviru Programa, ki so jo izvedli revizorji
Generalnega direktorata za regionalno politiko Evropske komisije. Ugotovitve revizorjev bodo
opisane v Letnem poročilu o izvajanju za leto 2012, saj do datuma priprave tega poročila
osnutek revizijskega poročila še ni bil uradno posredovan.

VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE
V skladu z uredbenimi določili in O.P., sprotno vrednotenje Programa izvede neodvisen
ocenjevalec, ločen od OP, RO in OU. OU je javni razpis s pogoji za oddajo ponudb ter priloţeno
razpisno dokumentacijo za izbor zunanjega izvajalca in oddajo naročila za opravljanje storitev
vrednotenja Programa pripravil v skladu z veljavno italijansko zakonodajo s področja javnega
naročanja in obsegom skupne vrednosti naročila v višini 200.000,00 EUR, ki ga je odobril NO.
Izvleček javnega razpisa je bil 20. aprila 2012 objavljen v Uradnem listu Republike Italije št. 46,
medtem, ko je bila razpisna dokumentacija objavljena na spletni strani Programa, na spletni
strani Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine in na strani italijanskega Ministrstva za
infrastrukturo. Navedeni javni razpis bo odprt 52 dni od dneva objave v Uradnem listu. Prispele
ponudbe bo obravnavala v ta namen imenovana komisija. Opis poteka omenjenega postopka in
rezultatov bo vključen v Letno poročilo o izvajanju za leto 2012.
Postopek ocenjevanja projektov, ki ga določajo priročniki za ocenjevanje projektov odobreni za
vsak posamezni javni razpis v okviru Programa, je podrobno opisan v Letnem poročilu o izvajanju
za leto 2009.
Velja izpostaviti, da je v okviru javnega razpisa št. 01/2009 in javnega razpisa št. 02/2009, STS
pripravil pregled različnih razlogov za zavrnitev/zavrţbo, ugotovljenih v okviru preverjanja
formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti z namenom, da bi se ob spoštovanju
razpisnih določil in na podlagi načela preglednosti sprejelo skupne smernice za opredelitev in
ločevanje izključno materialnih napak (projekti IN) od bistvenih, ki onemogočajo posredovanje
določenega projekta v nadaljnji postopek ocenjevanja (projekti OUT).
Zgoraj navedeni pristop za obravnavo razlogov za zavrnitev/zavrţbo v okviru javnega razpisa za
strateške projekte se je uporabil tudi v okviru javnega razpisa za predloţitev standardnih
projektov št. 02/2009.
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Dvoumne in teţavnostne primere je preveril zunanji pravni svetovalec Programa.
V letu 2011 je potekal postopek ocenjevanja kakovosti standardnih projektov, predloţenih v
okviru javnega razpisa št. 02/2009, ki je steklo marca 2011, po zaključku pogajanj med partnerji
Programa. Postopek ocenjevanja izvaja STS ter italijanski in slovenski ocenjevalci (vključenih je
bilo 146 ocenjevalcev). Pred začetkom postopka ocenjevanja kakovosti je STS, v skladu s
priročnikom, posredoval ocenjevalcem potrebna navodila in sicer v sklopu delavnic, ki so
potekale v Trstu (18. novembra 2010, 31. januarja 2011, 7. aprila 2011), v Vidmu (7. aprila
2011), v Benetkah (19. novembra 2010, 11. aprila 2011), v Bologni (22. novembra 2010, 11.
aprila 2011) in v Ljubljani (8. aprila 2011, 15. aprila 2011).
Za vsak projekt je ob zaključku postopka izdelana končna ocena in sicer skupna ocena, ki izhaja
iz seštevka točk dodeljenih s strani STS in povprečja točk, dodeljenih s strani posameznih
ocenjevalcev.
Kakovost projektnih predlogov se ocenjuje v skladu s skupinami meril za izbor, in sicer:
kakovost vsebine in ustreznost predloga (B1), kakovost čezmejnega partnerstva in vodilnega VP
(B2), dodana vrednost projekta (B3), merila izbor projekta glede na posamezno prednostno
nalogo (B4).
Pri ocenjevanju skladnosti z merili B1, B2 in B3 sodelujejo tako STS kot ocenjevalci in sicer glede
na pristojnost za posamezno merilo, v skladu z obrazci, priloţenimi k Priročniku za ocenjevanje.
Skladnost z merili dela B4 ocenjujejo le ocenjevalci. STS nato pripravi poročilo o ocenjevanju
meril v svoji pristojnosti, medtem ko se ocena o merilih, ki jih ocenjujejo ocenjevalci pripravi v
skladu s pravilom »ena drţava, en glas«, veljavnim v okviru Programa. STS nato pripravi oceno za
vsak posamezni projektni predlog, na podlagi izračuna aritmetične sredine skupne italijanske in
slovenske ocene, ki predstavlja končno oceno ocenjevalcev za posamezno merilo. V primeru
decimalnega zapisa se zaokroţuje navzgor na prvo najbliţje celo število (4,5 --- 5). V primeru,
da je razlika števila točk med dvema predlogoma velika (t.j. če je razlika med dvema
predlogoma števila točk več kot 20% glede na skupni seštevek točk dodeljenih merilom, ki jih
ocenjujejo ocenjevalci) se le-to posebej predstavi NO. V takih primerih se pripravi podrobno
tehnično poročilo s komentarji. Točke dodeljene posameznemu merilu, morajo biti utemeljene z
ustreznim komentarjem. Pri tem je potrebno upoštevati tako pozitivni kot negativni vidik.
Ocenjevalci morajo zagotoviti, da so komentarji ustrezni tako za projekt, kot tudi za posamezno
merilo. Izogibati se morajo dvoumnim in nejasnim ocenam. Poleg ocene posameznega merila je
potrebno navesti tudi splošno oceno projektnega predloga. Vsak ocenjevalec mora tako dodati
splošni komentar, kjer izpostavi prednosti in slabosti predlaganega projekta. V kolikor je
potrebno pred odobritvijo izpolniti določene pogoje, mora le-te navesti. V primeru, da ima
ocenjevalec pomisleke glede upravičenosti projektnega predloga, mora le-to navesti.
Ob koncu postopka STS za vsako vlogo pripravi končno oceno (Poročilo o ocenjevanju), ki je
rezultat seštevka ocene STS in skupne ocene ocenjevalcev, izračunane iz aritmetične sredine,
ter vsebuje morebitne komentarje.
Posameznemu upravičenemu projektnemu predlogu je lahko dodeljenih največ 98 točk (največ
30 točk za kakovost vsebine in ustreznost predloga, največ 23 točk za kakovost čezmejnega
partnerstva in VP, največ 15 točk za dodano vrednost projekta, največ 30 točk za skladnost z
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merili za izbor projekta glede na posamezno prednostno nalogo). Upravičene projektne
predloge, ki a) prejmejo minimalno število 70 točk in b) doseţejo najmanj 50% moţnih točk pri
posamezni skupini meril se sofinancira glede na uvrstitev na prednostno lestvico do porabe
razpoloţljivih sredstev v okviru javnega razpisa.
V primeru, da več vlog doseţe enako število točk, je prednost dodeljena najprej vlogam z višjim
številom točk v delu »Kakovost vsebine in ustreznost predloga«; v primeru, da ima še vedno več
vlog enako število točk, je v nadaljnjem izboru prednost dodeljena vlogam z višjim številom točk
v delu »Kakovost čezmejnega partnerstva in vodilnega partnerja«; v primeru, da ima več vlog še
vedno enako število točk, se prednost dodeli vlogam z najvišjim številom meril glede na
posamezno prednostno nalogo. Kot zadnje merilo se upošteva datum prejema vloge, pri čemer
ima prednost vloga, ki je prej prispela na navedeni naslov.
Prednostne lestvice treh prednostnih nalog javnega razpisa št. 02/2009 so bile potrjene v okviru
10. seje NO, ki je potekala 29. julija 2011 in sicer: a) sofinanciranje je bilo odobreno za 35
projektov v okviru prednostnih nalog 1, 2 in 3 z 10% zniţanjem skupnih zahtevanih izdatkov in
dodatnim zniţanjem – od 1% do 4% glede na število točk doseţenih za merilo B.1.5 - ki ga določa
Priročnik za ocenjevanje – za projekte, pri katerih je bilo ugotovljeno, da je razlika med
ocenama italijanskih in slovenskih ocenjevalcev več kot 20%; b) za 6 projektov v okviru
prednostne naloge 1 (t.i. »ISO« projekti) je bila odobritev zadrţana (so bili pogojno odobreni) in
je bilo zahtevano dodatno preverjanje; c) prisotnost nedodeljenih sredstev v okviru treh
prednostnih nalog (višina sredstev ne zadostuje za sofinanciranje v celoti (100%) dodatnih
upravičenih projektov v skladu z razvrstitvijo po prednostni lestvici).
Deţelni odbor FJK se je 5. avgusta 2011 s sprejetjem sklepa št. 1500 seznanil z odločitvami, ki
jih je NO sprejel na 10. seji. V Uradnem listu Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine št. 32
z dne 10. avgusta 2011 so bile objavljene prednostne lestvice.
Avgusta in septembra 2011 sta OU in STS pridobila izjave o sprejemu sofinanciranja s strani VP
upravičenih projektov, za katere je bilo sofinanciranje odobreno ter prošnje za spremembe 8
projektov, ki jih je potrebno predloţiti v odobritev NO. Ob tem poteka postopek dodatnih
preverjanj t.i. »ISO« projektov.
V okviru 11. seje, ki je potekala 18. oktobra 2011, je NO odobril 6 t.i. »ISO« projektov z
dodatnim zniţanjem 5/6 skupnih zahtevanih izdatkov za izvajanje projektom skupnih aktivnosti
(omenjeno zniţanje se prišteje k 11% zniţanju, ki je bilo določeno v okviru julijske seje NO). NO
je ob tem pooblastil OU za izvedbo potrebnih postopkov v zvezi z zahtevanimi spremembami 8
projektov (PROFILI, WINENET, AGROTUR, STUDY CIRCLES, GLIOMA, SOLUM, EDUKA, SIGN) in je
sprejel odločitev o odobritvi sofinanciranja za dodatna 2 projekta prednostne naloge 1 iz
preostanka nedodeljenih sredstev, sredstev pridobljenih z odpovedjo sofinanciranja projekta
(GREENPORT, prednostna naloga 1) ter sredstev pridobljenih z zniţanjem sofinanciranja.
Deţelni odbor FJK se je 11. novembra 2011 s sprejetjem sklepa št. 2172 seznanil z odločitvami,
ki jih je NO sprejel na 11. seji. V Uradnem listu Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine št.
47 z dne 23. novembra 2011 je bila nato objavljena končna prednostna lestvica za prednostno
nalogo 1.
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V letu 2011 je potekal tudi postopek preverjanja formalne administrativne ustreznosti in
upravičenosti standardnih projektov, predloţenih v okviru javnega razpisa št. 03/2011 za
standardne projekte – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju, ki ga je izvedel STS,
kot ţe opisano v poglavju 2.1.1. tega poročila.
Postopek preverjanja formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti se je zaključil 23.
decembra 2011 (glej poglavje 2.1.1.). Postopek ocenjevanja kakovosti se je pričel 20. januarja
2012 in se bo zaključil predvidoma v prvi polovici leta 2012. Po objavi prednostnih lestvic,
odobrenih s strani NO, bo prijaviteljem posredovano obvestilo o rezultatih ocenjevanja. Sledilo
bo sklepanje pogodb o partnerstvu in pogodb o dotaciji sofinanciranja.
SISTEM SPREMLJANJA IN NADZORA
V zvezi s sistemom spremljanja in nadzora mora Organ upravljana v skladu s točko c) 60. člena
Uredbe (ES) št. 1083/2006 zagotavljati »sistem za zapis in shranjevanje računovodskih podatkov
za vsako operacijo v O.P. ter zbiranje podatkov o izvajanju, ki so potrebni za finančno
upravljanje, spremljanje, nadzor in vrednotenje.«
Na osnovi novih evropskih in drţavnih določil o nadzoru in ob upoštevanju potrebe po integraciji
informacijskega sistema italijanskega Ministrstva za gospodarstvo in finance, je OU pripravil ter
nadaljnjo razvija informacijski sistem imenovan MIS – »Spremljanje Italija-Slovenija 2007-2013«,
ki omogoča posredovanje italijanskemu nacionalnemu sistemu spremljanja, s strani organov
Programa, informacij in podatkov, ki jih zahteva italijanski nacionalni protokol za posredovanje
enotnih podatkov spremljanja projektov v obdobju 2007-2013, ki ga je razvil IGRUE –
»Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea« (Glavni inšpektorat za
finančne odnose z Evropsko unijo) in vsebuje opis postopkov in pravil za posredovanje podatkov
italijanskemu nacionalnemu sistemu spremljanja NSO.
Sistem spremljanja in nadzora Programa, imenovan MIS, omogoča vnos vseh podatkov o
finančnem postopkovnem in fizičnem napredku sofinanciranih projektov v okviru Programa.
Vsaka 2 meseca, v določenih rokih, se preko protokola za posredovanje podatkov, podatke
posreduje nacionalnemu centralnemu sistemu, ki jih nato posreduje Evropski komisiji. Tak
postopek zagotavlja izpolnjevanje zahtev spremljanja in nadzora v skladu s predpisi Skupnosti,
ki urejajo strukturne sklade.
Razvoj sistema poteka v sodelovanju z Insiel S.p.A, notranjo druţbo Avtonomne deţele Furlanije
Julijske krajine, ki je ţe oblikovala informacijski sistem za ROP Cilj 2 Furlanija Julijska krajina
2000-2006 in nov Cilj 3 »Deţelna konkurenčnost in zaposlovanje ROP ESRR 2007-2013«, s ponovno
uporabo izvorne kode izdelane za ROP ESRR.
Ponovna uporaba izvorne kode je povzročila določene teţave pri implementaciji sistema,
obenem pa je prispevala k znatnemu zmanjšanju stroškov razvoja in realizacije.
Do informacijskega sistema lahko organi in operativne enote Programa (OU, STS, OP, RO in FLC
– slovenski in italijanski) ter vsi programski partnerji dostopajo v skladu z avtorizacijo in
predhodno prijavo, kar jim omogoča različne načine uporabe (upravljanje, vnos podatkov,
prikazovanje).
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Sistem omogoča prikazovanje in upravljanje podatkov v italijanskem in slovenskem jeziku. Glede
na izbrani jezik ob dostopu do aplikacije, samodejno prikazuje oznake polj ter opisne podatke.
Zagotavlja tudi moţnost, da se glede na izbrani jezik pridobi opis za vsako posamezno polje.
STS skrbi za upravljanje in preverjanje splošnega delovanja sistema. Organom Programa
posreduje informacije glede načina uporabe samega sistema, preverjanja vnesenih podatkov in
posredovanja le-teh nacionalnim sistemom spremljanja. Sektor za spremljanje, ki organizacijsko
pripada STS, šteje 6 oseb – od teh 4 z italijanske strani in 2 s slovenske strani.
Za laţji dostop in uporabo sistema je STS pripravil priročnik za uporabnike z informacijami o
funkcijah informacijskega sistema in pomenu zahtevanih informacij.
Programska oprema je realizirana v razvojnem okolju odjemalec/streţnik in v spletnem okolju
za funkcije, ki so na voljo uporabnikom. Za dostop se morajo uporabniki predhodno prijaviti.
Programsko opremo je mogoče dopolnjevati z drugimi podatkovnimi bazami vzpostavljenimi
znotraj Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine, kar omogoča uporabo podatkov ţe
pridobljenih s strani deţelne uprave, na primer podatkov o fizičnih in pravnih osebah ali
informacij o kreditnih ustanovah in drţavnih pomočeh.
Omenjeni sistem je neposredno povezan z deţelnim računovodskim sistemom »COSMO«, kar
omogoča povezovanje in poenotenje v sistemu prisotnih informacij, ki se nanašajo na plačila in
na prenos sredstev upravičencem (na primer v primeru datuma izvedbe plačil), ter moţnost za
STS in OP, da neposredno v sistemu pripravita računovodsko dokumentacijo in se s tem izogneta
podvajanju dela ter se tako poenostavi administrativne postopke.
Sistem zagotavlja:
upravljanje osnovnih podatkov vseh sofinanciranih projektov v okviru Programa ter
osnovnih podatkov o subjektih, ki sodelujejo pri izvajanju projektov (upravičenci, izvajalci,
predstavniki organov programa);
upravljanje podatkov o finančnem (obveznosti in plačila), fizičnem (kazalniki realizacije in
rezultatov) in proceduralnem napredovanju projektov skladno s pravili o delovanju
nacionalnega sistema spremljanja in delno z zahtevami preverjanja izvajanja Programa.
Sistem vključuje tudi finančne podatke o izdatkih in deleţih izdatkov oziroma zneskih
sofinanciranja.
upravljanje podatkov o certificiranih izdatkih;
upravljanje podatkov o prvostopenjskih kontrolah, ki jih opravijo nacionalne enote za
prvostopenjsko kontrolo, vključno z ugotovitvami;
upravljanje podatkov o revizijah, ki jih opravi RO, vključno z ugotovitvami ter o kontrolah,
ki jih opravi OP;
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upravljanje podatkov o nepravilnostih;
upravljanje drugih podatkov, ki jih predvideva Priloga III k Uredbi (ES) št. 1828/2006;
posredovanje podatkov, ki se jih zahteva na nacionalni ravni in tistih, ki jih lahko zahteva
Evropska komisija v skladu s predpisi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1828/2006;
Dostop do informacijskega sistema imajo vsi organi Programa:
Organ upravljanja: STS po pooblastilu neposredno upravlja strukturo Programa
(klasifikacije, finančni načrti, itd.), postopke preverjanja podatkov in skrbi za
posredovanje podatkov preko portala IGRUE. Pooblaščen je tudi za upravljanje s podatki,
ki zadevajo potrjevanje izdatkov s strani OU;
Organ za potrjevanje: ima vpogled v podatke in lahko preverja vse podatke vnesene v
podatkovno bazo. Aktivno upravlja s podatki, ki so v njegovi pristojnosti (podatki o
certificiranih izdatkih za posamezno operacijo, povračila ESRR sredstev VP in povračila
italijanskega nacionalnega sofinanciranja italijanskim upravičencem);
Revizijski organ: ima le vpogled v podatke in lahko preverja vse podatke vnesene v
podatkovno bazo. Lahko jih uporablja kot osnovo za vzorčenje operacij, ki bodo predmet
revizije in lahko vnaša podatke o opravljenih revizijah, ki bodo dostopni v informacijskem
sistemu Programa;
FLC (prvostopenjska kontrola): vnaša podatke o izvedenih kontrolah poročil, ki jih
predloţijo upravičenci. Potrdi in označi vse upravičene izdatke ter priloţi vsa potrebna
dokazila oz. dokumentacijo.
Sistem je na voljo tudi slovenskemu Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (nekdanji
SVLR) za evidentiranje izdatkov projekta tehnične pomoči (le-ti bodo predmet morebitne
potrditve s strani prvostopenjske kontrole), kot tudi za vnos podatkov o slovenskih nacionalnih
pogodbah o sofinanciranju in zahtevkov za izplačilo odgovarjajočih deleţev sredstev slovenskim
PP. Vpogled v sistem je na voljo tudi programskim partnerjem in sicer omogoča prikazovanje
informacij o sofinanciranih projektih.
Informacijski sistem zagotavlja tudi t.i. »tisk projektov«, kar omogoča vpogled, shranjevanje in
tisk povzetka stanja ter fizičnega, finančnega in postopkovnega napredka sofinanciranega
projekta.
Omenjeni povzetki stanja izvajanja projekta vsebujejo informacije na ravni celotnega projekta
oziroma na ravni posameznega upravičenca.
V času priprave tega poročila so v informacijskem sistemu na voljo sledeče moţnosti:
-

Tisk povzetka projekta. To je povzetek stanja, ki na ravni posameznega upravičenca
navaja najpomembnejše podatke o izvajanju projektnih aktivnosti. Razdeljen je na
uvodni del splošnega značaja, ki vsebuje splošne podatke o projektu, imena referentov in
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funkcionarjev, ki delujejo v okviru prvostopenjskih kontrolnih enot, ter vključeno
programsko območje. Tehnični del vsebuje podrobnejše informacije, med drugim
podatke o finančnem napredku upravičenca in informacije o podpisu pogodb, o dodelitvi
sofinanciranja, v primeru slovenskih upravičencev tudi podatke o pogodbi o nacionalnem
sofinanciranju, o izplačilu deleţa sredstev ESRR VP s strani OP in deleţa italijanskega
nacionalnega sofinanciranja italijanskim upravičencem, o izplačilih slovenskega
nacionalnega sofinanciranja upravičencem s strani pristojnega slovenskega ministrstva,
kakor tudi podatke o fizičnih kazalnikih.
-

Tisk celotnega projekta. To je povzetek stanja, ki vključuje poročilo o izvajanju
projekta, razdeljeno na dele, ki se nanašajo na povzetek projekta, na kazalnike
(kazalniki izvajanja in rezultatov programa, kazalniki izvajanja, CORE in zaposlovanja),
na predstavitev upravičenih izdatkov po kategorijah in partnerjih (VP in PP), na stanje
izvajanja in napredka projekta po upravičencih (upravičeni izdatki, odobrena sredstva,
prevzete obveznosti in plačila tretjim osebam, potrjeni izdatki, povrnjeni zneski in deleţ
izvajanja).

Funkcija je uporabna tako za STS kot za druge organe Programa, saj po eni strani omogoča
analizo in preverjanje izvajanja projekta (tako na ravni posameznega upravičenca,
opredeljenega kot subjekt-projekt, kot na ravni projekta kot celote in sicer kot skupek VP in PP
istega projekta), po drugi strani pa omogoča preprost in hiter pregled najpomembnejših in
najzanimivejših podatkov za spremljanje razvoja projekta.
Leta 2011 se je pričelo z izvajanjem študije za vzpostavitev funkcije, ki bi omogočala
neposredno upravljanje poročanja projektov. Predviden je tudi dostop do sistema s strani
upravičencev z namenom vnosa potrebnih informacij in podatkov.
Sistem MIS, opremljen s certifikatom IGRUE, omogoča posredovanje podatkov od konca meseca
decembra 2009.

2.8 Nacionalna rezerva na podlagi doseženih rezultatov (kjer je
primerno in le za letno poročilo o izvajanju, predloženo za leto 2010)
- Informacije opisane v 50. členu Uredbe (ES) št. 1083/2006.
Ne ustreza.
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3. Izvajanje po prednostnih nalogah
Informacije navedene v nadaljevanju veljajo za vse prednostne naloge Programa.
Podatke potrebne za spremljanje izvajanja Programa po prednostnih nalogah se zbira s pomočjo
posebnih obrazcev, ki jih mora vsak upravičenec posredovati STS in sluţbi pristojni za izvajanje
prvostopenjske kontrole v predvidenih rokih. Tak postopek omogoča zbiranje vseh elementov, ki
zadevajo fizično, finančno in postopkovno izvajanje Programa.
V zvezi s fizičnim izvajanjem vsak upravičenec v Prijavnici izbere in kvantificira kazalnike
izvajanja in kazalnike rezultatov (ex ante) v skladu z O.P.. Ključne kazalnike in kazalnike
zaposlovanja pa upravičenci posredujejo, vključno z začetnimi vrednostmi, po odobritvi
projektov.
V zvezi s tabelami, ki prikazujejo kazalnike fizičnega izvajanja in rezultatov/učinkov, velja za
vsak posamezni kazalnik pojasniti, da je bil ciljna vrednost določena v fazi opredelitve O.P. in
da je bila sedanja vrednost pridobljena na osnovi podatkov, ki so jih upravičenci navedli v
ustreznih obrazcih.
Razlika med navedeno vrednostjo kazalnikov fizičnih rezultatov in končno pričakovano
vrednostjo je nastala zaradi omejenega števila obravnavanih projektov (trenutno je bilo
obravnavanih 16 sofinanciranih strateških projektov).
Vrednosti kazalnikov se bodo povečale, ko bodo obravnavani tudi podatki, ki se nanašajo na 49
odobrenih standardnih projektov ter na projekte, ki bodo sofinancirani v okviru javnega razpisa
št. 03/2011 - sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju.
V zvezi z metodologijo zbiranja fizičnih podatkov, na katerih temeljijo kazalniki prikazani v
tabeli, naj pojasnimo, da so bile v O.P. določene ciljne vrednosti kazalnikov primerjane s
podatki pridobljenimi na podlagi vrednosti navedenih v Prijavnicah odobrenih projektov. Analiza
in opredelitev le-teh sta bili izvedeni v fazi preverjanja administrativne ustreznosti in
upravičenosti/ocenjevanja kakovosti predloţenih projektnih predlogov.
Ponovna določitev in posodobitev vrednosti kazalnikov v okviru faze izvajanja projektnih
aktivnosti poteka in sicer na osnovi podatkov, ki jih upravičenci navedejo v poročilih o izvajanju
projektnih aktivnosti, ki jih v skladu z določili Pogodbe o dotaciji sofinanciranja predloţijo OU. V
zvezi s finančnim izvajanjem se podatki o prevzetih obveznostih zbirajo s pomočjo posebnih
obrazcev, ki jih je pripravil STS, medtem ko se podatke o plačilih lahko pridobi iz obrazcev za
poročanje. Kar zadeva finančno izvajanje, trenutno poteka preverjanje najustreznejše moţnosti,
da bi lahko tudi upravičenci uporabljali informacijski sistem spremljanja in vnašali potrebne
podatke.
Po zaključenem zbiranju STS sistemizira in vnese v informacijski sistem vse pridobljene podatke.
Informacijski sistem omogoča obdelavo podatkov v skladu z analizami, ki so potrebne za
spremljanje poteka izvajanja projekta.
Kot opisano v poglavjih 2.1.1, 2.1.2 in 3.1.1, poteka obdelovanje podatkov za pripravo:
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- finančnih poročil, v skladu z določbami 3. odstavka 9. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006,
pripravljenih na podlagi povezave finančnih podatkov odobrenih projektov s kategorijami
izdatkov navedenimi v Prilogi IV omenjene Uredbe;
- poročil, ki opisujejo razporeditev sredstev po različnih programskih območjih glede na vrsto
upravičenca (javni, zasebni, MSP, ipd.) opredeljeno v klasifikaciji gospodarskih dejavnosti ATECO
ali glede na katerikoli drugi podatek naveden v delu Prijavnice, ki se nanaša na splošne podatke;
- poročil o napredku izvajanja projekta, ki temeljijo na spremljanju kazalnikov izvajanja in
kazalnikov rezultatov, s primerjavo začetnih vrednosti s končnimi vrednostmi predvidenimi v
okviru projekta, z doseţenimi ob zaključku referenčnega leta, s predvidenimi ob zaključku
prihodnjega leta s skupnimi vrednostmi, predvidenimi na ravni Programa.
Projekti se spremljajo tudi z vidika doseganja pričakovanih rezultatov, ki jih prijavitelji opišejo
v Prijavnici. Tak način spremljanja se izvaja vsakič, ko upravičenec predloţi zahtevek za
izplačilo, h kateremu priloţi poročilo o izvajanju projekta glede na predvidene cilje,
pričakovane rezultate in prvotno predvidene dejavnosti.
Za potrebe analize črpanja sredstev v skladu z 2. odstavkom 34. člena Uredbe (ES) št.
1083/2006, se podatki zbirajo ob vsakem poročilu, ki ga predloţi upravičenec. Vsak upravičenec
mora namreč predloţiti izjavo s seznamom izdatkov, ki se sofinancirajo iz ESRR. Ti zneski so
nato lahko predmet sistemizacije in spremljanja.
V zvezi z oceno prispevka projekta k enakim moţnostim med spoloma je v Prijavnici predviden
poseben del, ki ga prijavitelj/upravičenec izpolni ob predloţitvi vloge za sofinanciranje
projektnega predloga. Upravičenec navede, na kakšen način projekt vpliva na cilja enakih
moţnosti in nediskriminacije v skladu z določili O.P. Predviden je tudi kazalnik kakovosti, ki
predvideva tri vrste vplivov:
-

nevtralen;

-

pozitiven;

-

zelo pozitiven.

Ta kazalnik se nato vnese v informacijski sistem spremljanja, kar omogoča ocenjevanje vpliva na
spodbujanje enakih moţnosti na ravni Programa.
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Javni razpis št. 01/2009. Vpliv na cilja enakih moţnosti in nediskriminacije.
Prednostna naloga

Vpliv na cilja enakih moţnosti in nediskriminacije
Akronim projekta
Nevtralen

Pozitiven

Zelo pozitiven

1

“Climaparks”

1

“Sigma 2”

1

1

“Carso - Kras”

1

1

“Adria A”

1

“Safeport”

1

1

“Interbike”

1

Prednostna naloga 1 Skupno prednostna naloga 1
2

“Slowtourism”

2

“Citius”

2

“Icon”

2

“Know Us”

2

“Trans2care”

Prednostna naloga 2 Skupno prednostna naloga 2

1

1

3

1

2
1

1
1
1
1
1

1

3

3

“Jeziklingua”

3

“E-Health”

1

3

“Shared Culture”

1

3

“Parsjad”

3

“Openmuseums”

Prednostna naloga 3 Skupno prednostna naloga 3
Skupno

Skupno prednostna naloga 1-2-3

1

1
1
0

2

3

4

4

8

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

Predvideno je tudi polje v katerega upravičenci vnesejo podrobnejši opis (največ 20 vrstic)
vpliva projekta na zgoraj omenjene cilje z navedbo njegovega specifičnega odraza na območje
in področja na katera se projekt nanaša.
Ob tem je v Prijavnici predviden dodatni splošni kazalnik: »Spodbujanje enakih moţnosti (med
spoloma in nediskriminacijo)«, kot opisano v 2. poglavju tega poročila.
Zahteva se le navedbo DA/NE, s pomočjo katere je mogoče oceniti ali projekt vpliva na
spodbujanje enakih moţnosti (med spoloma in nediskriminacijo). Ciljna vrednost, določena na
ravni Programa, je 10% glede na skupno število projektov. Trenutno je bila doseţena vrednost
33%. Le-ta presega ciljno vrednost za 23%.
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3.1 Prednostna naloga 1: Okolje, transport in trajnostna teritorialna
integracija
3.1.1 Doseganje ciljev in analiza napredka
Podatki o fizičnem napredku prednostne naloge
- Za vsak izmerjen kazalnik, s posebnim poudarkom na osrednje kazalnike:


Kumulativni rezultat; vrednost kazalnika mora biti enaka skupni vrednosti
pridobljeni na koncu leta poročanja.



Rezultate za prejšnja leta se lahko dopolni v letnih poročilih o izvajanju
za naslednja leta, v primerih ko so na voljo podrobnejše informacije.



Cilj je mogoče navesti za določeno leto ali za celotno programsko
obdobje.



Navede se le za prvo leto, če so informacije na voljo, razen v primerih, ko
se uporablja načelo dinamične reference.

- Vse kazalnike je potrebno razčleniti glede na vrsto, kjer je mogoče. V primerih, ko podatki
še niso na voljo, se jasno navede, kdaj bodo na voljo in kdaj jih bo organ upravljanja
predložil Komisiji.
V okviru prednostne naloge 1 je bilo sofinanciranje odobreno za 6 strateških projektov,
predloţenih v okviru javnega razpisa št. 01/2009, ki so se na končno prednostno lestvico uvrstili
po naslednjem vrstnem redu:
Mesto na prednostni
lestvici

Akronim

VP

Vrednost v €

1.

CLIMAPARKS

Triglavski narodni park

3.239.513,01

2.

SIGMA2

Univerza na Primorskem

3.697.431,50

3.

CARSO-KRAS

Občina Seţana

4.

ADRIA A

Segretariato INCE

5.

SAFEPORT

Autorità Portuale Venezia

6.

INTERBIKE

Regionalni razvojni center
Koper

3.085.000,00

3.289.000,00

2.730.000,00

3.514.000,00
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Na osnovi »načela fleksibilnosti« so v skladu s 1. odstavkom 21. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006
v upravičeno programsko območje vključene Pokrajina Pordenone in Pokrajina Treviso za
Republiko Italijo ter Notranjsko-kraška in Osrednjeslovenska statistična regija za Republiko
Slovenijo.
Na ravni projekta - ob upoštevanju, da so se na razpis št. 01/2009 lahko prijavili prijavitelji in
partnerji, ki imajo sedeţ ali organizacijsko enoto na upravičenem območju Programa ali
opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem območju, vendar imajo
sedeţ ali organizacijsko enoto izven upravičenega območja -, so izdatki nastali na območjih
vključenih v Program na podlagi »načela fleksibilnosti« upravičeni v višini največ do 20%
zaprošenih sredstev ESRR v okviru posameznega projekta. Izpolnjevanje omenjenega pogoja se
preverja v okviru postopka ocenjevanja predloţenih vlog.
Vsi VP strateških projektov, ki se uvrščajo v prednostno nalogo 1, imajo sedeţ na upravičenem
območju. Projekti, ki vključujejo parterje iz območij NUTS III, ki so sosednja upravičenim
programskim območjem (t.j. upravičeno območje na podlagi »načela fleksibilnosti«), so našteti v
nadaljevanju:


CLIMAPARKS: 1 partner (Pokrajina Pordenone),



SIGMA2: 1 partner (Osrednjeslovenska statistična regija),



CARSO-KRAS: 1 partner (Osrednjeslovenska statistična regija),



INTERBIKE: 1 partner (Pokrajina Pordenone).

V okviru projekta z akronimom »ADRIA A«, v vlogi PP, sodelujejo Ministrstvo za okolje,
infrastrukturo in promet za Republiko Italijo in Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za
promet za Republiko Slovenijo.
V nadaljevanju sledi tabela s kazalniki, ki se nanašajo na prednostno nalogo 1 na dan
31.12.2011.

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

1A - Projekti za varovanje in
upravljanje okolja

20

6

število

število projektov

1B - Projekti za preprečevanje in
zmanjšanje naravnih in tehnoloških
nesreč

6

1

število

število projektov

1C - Projekti, ki spodbujajo
energetsko učinkovitost in rabo
obnovljivih energetskih virov

6

3

število

število projektov

1D - Projekti, usmerjeni v izboljšanje
koordinacije in dostopnosti do
transportnih in komunikacijskih
sistemov

10

4

število

število projektov

1E - Projekti, usmerjeni v razvoj
trajnostne mobilnosti

8

4

število

število projektov

KAZALNIK FIZIČNIH REZULTATOV
(PREDNOSTNA NALOGA 1)
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KAZALNIKI REZULTATOV/UČINKOV
(PREDNOSTNA NALOGA 1)
1F - Število občin/javnih teles,
vključenih v zmanjševanje porabe
energije in promocijo pobud rabe
obnovljivih energetskih virov
1G1 - Površina programskega
območja, vključena v okoljske
projekte (deleţ celotnega
programskega območja)
1G2 – Površina programskega
območja, vključena v okoljske
projekte (deleţ zavarovanih območij
programskega območja)
1H - Trajna partnerstva (trajajoča več
kot dve leti po koncu projektov) v
sektorjih upravljanja naravnih virov,
preprečevanje nesreč, transporta in
energije

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

20

42

število

število občin/javnih teles

več kot 10 %

27%

%

25 %

22%

%

5

32

število

deleţ celotnega
programskega območja

deleţ zavarovanih
območij programskega
območja

število

Razliko, ugotovljeno pri vrednostih fizičnih kazalnikov v primerjavi s ciljno vrednostjo,
utemeljuje nizko število obravnavanih projektov (trenutno 16 sofinanciranih strateških
projektov).
Vrednosti kazalnikov se bodo najverjetneje znatno zvišale, ko bodo obravnavani podatki 49
odobrenih standardnih projektov, predloţenih v okviru javnega razpisa št. 02/2009, in podatki o
projektih, ki se sofinancirajo v okviru javnega razpisa št. 03/2011.
Podatki o kazalnikih rezultatov/učinkov imajo tako ţe v obdobju pisanja tega poročila vrednosti
nad ali v bliţini ciljne vrednosti v okviru Programa.

Kakovostna analiza
- Analiza dosežkov, pri kateri se upošteva finančne podatke (točka 2.1.2.) in kazalnike (točka
3.1.1.) ter druge ustrezne podatke.
- Ustrezen prikaz učinkov spodbujanja enakih možnosti med moškimi in ženskami (če je
ustrezno).
- Analiza uporabe sredstev iz 2. odstavka 34. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006. Za programe
financirane iz ESS navesti informacije zahtevane v 10. členu Uredbe (ES) št. 1081/2006.
- Seznam nedokončanih projektov s predvidenim datumom zaključka (le za zaključno poročilo).
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Javni razpis št. 01/2009. Finančni napredek strateških projektov, sofinanciranih v okviru prednostne naloge 1 na
dan 31.12.2011
Prevzete
Zahtevani in % prevzetih
% porabe
Dodeljena
Prednostna
obveznosti v
potrjeni
obveznosti
sredstev
Akronim projekta
sredstva v €
naloga
€
izdatki
(B/A)
(C/A)
(A)
(B)
(C)
1
“Climaparks”
3.239.513,01
1.455.008,08
527.275,36
44,91%
16,28%
1

“Sigma 2”

3.697.431,50

3.334.124,59

852.302,82

90,17%

23,05%

1

“Carso - Kras”

3.085.000,00

1.672.353,15

641.184,45

54,21%

20,78%

1

“Adria A”

3.289.000,00

1.925.429,32

557.445,44

58,54%

16,95%

1

“Safeport”

2.730.000,00

249.707,11

12.638,05

9,15%

0,46%

1

“Interbike”

3.514.000,00

209.770,64

101.040,64

5,97%

2,88%

Prednostna
naloga 1

Skupno dodeljena
sredstva

19.554.944,51

8.846.392,89

2.691.886,76

45,24%

30,43%

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih v MIS-u

V okviru prednostne naloge 1 vrednost dodeljenih sredstev znaša skoraj 20 milijonov EUR, t.j.
38,37% skupno razpoloţljivih sredstev, kar predstavlja najvišji deleţ v primerjavi z drugimi
prednostnimi nalogami.
V primerjavi z drugimi prednostnimi nalogami, se najvišji odstotki prevzetih obveznosti (45,24%)
in porabe (30,43%) pojavljajo v okviru prednostne naloge 1, kljub prisotnosti in »manjšemu«
vplivu projektov Safeport in Interbike, za katera sta bili Pogodbi o dotaciji sofinanciranja
podpisani konec leta 2011.
Natančneje, v okviru prednostne naloge 1 projekt z akronimom Sigma 2 beleţi najvišja odstotka
pri finančnem izvajanju, tako z vidika prevzetih obveznosti (90,17%) kot pri izdatkih, vključenih
v poročilo in potrjenih (23,05%). Kot je bilo ţe omenjeno, izvajanje projektov Safeport in
Interbike, za katera sta bili Pogodbi o dotaciji sofinanciranja podpisani konec leta 2011, nima
posebnega vpliva.

3.1.2 Večje teţave in ukrepi za njihovo odpravo
- Informacije o večjih težavah, ki so nastopile pri izvajanju prednostne naloge, vključno s
povzetkom resnih težav, določenih pri postopku iz člena 62(1)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1083/2006,
kjer je to primerno, in ukrepi, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni odbor, da težave
odpravi.
V letu 2011 ni bilo večjih teţav pri izvajanju prednostne naloge. Kljub temu so bila ugotovljena
odstopanja in zamude pri začetku izvajanja nekaterih dejavnosti.
Vsi vključeni upravičenci si prizadevajo za hitrejše izvajanje aktivnosti, da bi nadoknadili
zamudo.

Letno poročilo o izvajanju 2011

101

V nadaljevanju so navedene nekatere pomembnejše ugotovljene teţave:
-

v zvezi s projektom Climaparks in projektom Adria-A je kompleksnost projektnih
aktivnosti, zlasti v zvezi z izvedbo naloţb v infrastrukturo, privedla do upočasnitve
administrativnih postopkov, katerih posledica sta preloţitev objave javnih razpisov in
zamuda pri izvajanju predvidenih aktivnosti. Vzrok za slednje je v nekaterih primerih
tudi zapletenost odnosov in komunikacije med sodelujočimi subjekti v okviru izvajanja
projektnih aktivnosti;

-

v zvezi s projektom z akronimom Carso-Kras pa je omejena razpoloţljivost finančnih
sredstev in osebja, zaradi obdobja finančno-gospodarske krize, vplivala na pravočasno
izvajanje načrtovanih dejavnosti.

Na splošno so bile pri upravičencih ugotovljene teţave v povezavi z načrtovanjem aktivnosti, kar
je deloma tudi posledica spoštovanja pravil in omejitev, ki jih določajo postopki javnega
naročanja.
Po drugi strani pomanjkanje izkušenj upravičencev pri vodenju zelo kompleksnih projektov, kot
so projekti programskega obdobja 2007-2013, kakor tudi formalistični in birokratski postopki za
upravljanje projektnih predlogov, so imeli velik vpliv na dejanski začetek izvajanja projektnih
aktivnosti.
Glede na ugotovljene teţave je OU, s pomočjo STS, uvedel številne ukrepe, namenjene
zagotavljanju pravilnega in pravočasnega izvajanja načrtovanih dejavnosti, na primer redna
srečanja z VP vseh projektov za spremljanje poteka projektnih aktivnosti, razprave o ključnih
ugotovljenih teţavah in poenostavitev postopkov pri vodenju projektnih predlogov skladno z
veljavnimi predpisi.
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3.2 Prednostna naloga 2: Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
3.2.1 Doseganje ciljev in analiza napredka
Podatki o fizičnem napredku prednostne naloge
- Za vsak izmerjen kazalnik, s posebnim poudarkom na osrednje kazalnike:


Kumulativni rezultat; vrednost kazalnika mora biti enaka skupni vrednosti
pridobljeni na koncu leta poročanja.



Rezultate za prejšnja leta se lahko dopolni v letnih poročilih o izvajanju
za naslednja leta, v primerih ko so na voljo podrobnejše informacije.



Cilj je mogoče navesti za določeno leto ali za celotno programsko
obdobje.



Navede se le za prvo leto, če so informacije na voljo, razen v primerih, ko
se uporablja načelo dinamične reference.

- Vse kazalnike je potrebno razčleniti glede na vrsto, kjer je mogoče. V primerih, ko podatki
še niso na voljo, se jasno navede, kdaj bodo na voljo in kdaj jih bo organ upravljanja
predložil Komisiji.
V okviru prednostne naloge 2 se sofinancira 5 strateških projektov predloţenih v okviru javnega
razpisa št. 01/2009, ki so se na končno prednostno lestvico uvrstili po naslednjem vrstnem redu:
Mesto na prednostni
lestvici

Akronim

VP

Vrednost v €

1.

SLOWTOURISM

DELTA 2000 Soc. Cons.
a.r.l.

3.815.700,00

2.

CITIUS

Univerza v Novi Gorici

2.810.946,50

3.

ICON

Razvojna agencija ROD

4.

KNOW US

Regione del Veneto –
Direzione sviluppo
economico, ricerca e
innovazione

5.

TRANS2CARE

Università degli Studi di
Trieste

3.167.095,00

2.831.000,00

2.611.118,00
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Na osnovi »načela fleksibilnosti« so v skladu s 1. odstavkom 21. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006
v upravičeno programsko območje vključene Pokrajina Pordenone in Pokrajina Treviso za
Republiko Italijo ter Notranjsko-kraška in Osrednjeslovenska statistična regija za Republiko
Slovenijo.
Na ravni projekta - ob upoštevanju, da so se na razpis št. 01/2009 lahko prijavili prijavitelji in
partnerji, ki imajo sedeţ ali organizacijsko enoto na upravičenem območju Programa ali
opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem območju, vendar imajo
sedeţ ali organizacijsko enoto izven upravičenega območja -, so izdatki nastali na območjih
vključenih v Program na podlagi »načela fleksibilnosti« upravičeni v višini največ do 20%
zaprošenih sredstev ESRR v okviru posameznega projekta. Izpolnjevanje omenjenega pogoja se
preverja v okviru postopka ocenjevanja predloţenih vlog.
Vsi VP strateških projektov, ki se uvrščajo v prednostno nalogo 2, imajo sedeţ na upravičenem
območju. Vsi projekti vključujejo tudi parterje iz območij NUTS III, ki so sosednja upravičenim
programskim območjem (t.j. upravičeno območje na podlagi »načela fleksibilnosti«), kot našteto
v nadaljevanju:


SLOWTOURISM: 3 parterji (Pokrajina Treviso in Osrednjeslovenska statistična regija),



CITIUS: 1 partner (Osrednjeslovenska statistična regija),



ICON: 3 partnerji (Notranjsko-kraška statistična regija in Osrednjeslovenska statistična
regija),



KNOW US: 1 partner (Pokrajina Pordenone),



TRANS2CARE: 3 partnerji (Pokrajina Treviso in Osrednjeslovenska statistična regija).

V nadaljevanju sledi tabela s kazalniki, ki se nanašajo na Prednostno nalogo 2 na dan
31.12.2011.
KAZALNIKI FIZIČNIH REZULTATOV
(PREDNOSTNA NALOGA 2)

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

2A - Projekti čezmejnega poslovnega
sodelovanja in promocije

30

2

število

število projektov

10

2

število

število projektov

15

1

število

število projektov

20

3

število

število projektov

25

2

število

število projektov

10%

/*

%

deleţ v odstotkih
glede na skupno
število podjetij

2B - Projekti, usmerjeni v podpiranje
procesa internacionalizacije podjetij
2C - Projekti, izvedeni v turističnem
sektorju
2D - Projekti raziskav in razvoja, ki
vključujejo raziskovalne centre,
univerze in podjetja
2E - Projekti usposabljanja (poklicno,
profesionalno, vseţivljenjsko učenje)
2F - Projekti podjetij in drugih
privatnih subjektov, ki zaposlujejo
večinoma ţenske
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KAZALNIK REZULTATOV/UČINKOV
(PREDNOSTNA NALOGA 2)

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

2G - Podjetja, vključena v čezmejno
sodelovanje

60

/**
(180)

število

število sporazumov o
sodelovanju

2H - Razvoj čezmejnih RTR projektov s
strani raziskovalnih centrov in podjetij

40

31

število

število vključenih
organizacij

2I - Ustvarjene mreţe v sektorju
turizma

5

1

število

število

2L - Ljudje, ki so našli sluţbo zaradi
čezmejnega projekta usposabljanja

50

/**
(27)

število

število

2M - Izvedene čezmejne mreţe za
poklicno usposabljanje

5

1

število

število

* trenutno podatek ni na voljo in bo obravnavan ob zaključku Programa
** iz analize zbranih podatkov je bilo moč ugotoviti nekatere teţave pri vrednostih, ki so jih sporočili VP projektov; za
te kazalnike bo izvedena podrobnejša analiza predloţenih podatkov.

Razliko, ugotovljeno pri vrednostih fizičnih kazalnikov in pri kazalnikih rezultatov/učinkov v
primerjavi s ciljno vrednostjo, utemeljuje nizko število obravnavanih projektov (trenutno 16
sofinanciranih strateških projektov).
Vrednosti kazalnikov se bodo najverjetneje zvišale, ko bodo obravnavani podatki 49 odobrenih
standardnih projektov, predloţenih v okviru javnega razpisa št. 02/2009, in podatki o projektih,
ki se sofinancirajo v okviru javnega razpisa št. 03/2011.

Kakovostna analiza
- Analiza dosežkov, pri kateri se upošteva finančne podatke (točka 2.1.2.) in kazalnike (točka
3.1.1.) ter druge ustrezne podatke.
- Ustrezen prikaz učinkov spodbujanja enakih možnosti med moškimi in ženskami (če je
ustrezno).
- Analiza uporabe sredstev iz 2. odstavka 34. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006. Za programe
financirane iz ESS navesti informacije zahtevane v 10. členu Uredbe (ES) št. 1081/2006.
- Seznam nedokončanih projektov s predvidenim datumom zaključka (le za zaključno poročilo).
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Javni razpis št. 01/2009. Finančni napredek strateških projektov, sofinanciranih v okviru Prednostne naloge 2 na
dan 31.12.2011
Prevzete
%
%
Dodeljena
Zahtevani in
Prednostna
obveznosti v
prevzetih
porabe
Akronim projekta
sredstva v €
potrjeni
naloga
€
obveznosti sredstev
(A)
izdatki (C)
(B)
(B/A)
(C/A)
2
“Slowtourism”
3.815.700,00 1.941.843,86
614.799,39
50,89% 16,11%
2

“Citius”

2.810.946,50

1.539.738,47

1.020.520,12

54,78%

36,31%

2

“Icon”

3.167.095,00

1.520.080,16

683.617,57

48,00%

21,59%

2

“Know Us”

2.831.000,00

615.431,90

114.826,45

21,74%

4,06%

2

“Trans2Care”

2.611.118,00

1.063.598,05

176.869,81

40,73%

6,77%

Prednostna
naloga 2

Skupno dodeljena
sredstva

15.235.859,50

6.680.692,44

2.610.633,34

43,85%

17,13%

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih v MIS-u

V okviru prednostne naloge 2 vrednost dodeljenih sredstev znaša nekaj več kot 15 milijonov EUR,
t.j. 29,91% skupno razpoloţljivih sredstev v višini pribliţno 50 milijonov EUR.
V okviru prednostne naloge 2 projekt Citius ki beleţi najvišji odstotek prevzetih obveznosti
(54,78%) in porabe sredstev (36,31 %). Navedeni projekt med vsemi sofinanciranimi strateškimi
projekti beleţi absolutno najboljše rezultate v smislu finančnega napredka. Tudi v tem primeru
nima posebnega vpliva podatek o napredku izvajanja projektov Know Us in Trans2care, saj so se
njune aktivnosti pričele izvajati v letu 2011 a z zamudo.

3.2.2 Večje teţave in ukrepi za njihovo odpravo
- Informacije o kakršnih koli večjih težavah, ki so nastopile pri izvajanju prednostne naloge,
vključno s povzetkom resnih težav, določenih pri postopku iz člena 62(1)(d)(i) Uredbe (ES) št.
1083/2006, kjer je to primerno, in ukrepi, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni odbor,
da težave odpravi
V letu 2011 ni bilo večjih teţav pri izvajanju prednostne naloge. Kljub temu so bila ugotovljena
odstopanja in zamude pri začetku izvajanja nekaterih aktivnosti.
Vsi vključeni upravičenci si prizadevajo za hitrejše izvajanje dejavnosti, da bi nadoknadili
zamudo.
V nadaljevanju so navedene nekatere pomembnejše ugotovljene teţave:
-

v zvezi s projektom z akronimom Citius je zapletenost postopkov in administrativnega
dela, zlasti v zvezi z izvedbo investicij (nakup opreme določene vrednosti) pripeljala do
upočasnitve izvedbe projekta;

-

v zvezi s projektom z akronimom Slowtourism je kompleksnost projektnih aktivnosti,
zlasti v zvezi z izvedbo investicij v infrastrukturo, privedla do upočasnitve
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administrativnih postopkov tudi zaradi stečajnih postopkov, uvedenih za nekatere
izvajalce;
-

v zvezi s projektom z akronimom Know Us so omejitve, ki jih uvaja pakt stabilnosti,
kakor tudi omejena razpoloţljivost finančnih sredstev in osebja, zaradi finančnogospodarske krize, vplivale na pravočasno izvajanje načrtovanih aktivnosti.

Na splošno so bile pri upravičencih ugotovljene teţave v povezavi z načrtovanjem aktivnosti, kar
je deloma tudi posledica spoštovanja pravil in omejitev, ki jih določajo postopki javnega
naročanja.
Po drugi strani pomanjkanje izkušenj upravičencev pri vodenju zelo kompleksnih projektov, kot
so projekti programskega obdobja 2007-2013, kakor tudi formalistični in birokratski postopki za
upravljanje projektnih predlogov, so imeli velik vpliv na dejanski začetek izvajanja projektnih
aktivnosti.
Glede na ugotovljene teţave je OU, s pomočjo STS, uvedel številne ukrepe, namenjene
zagotavljanju pravilnega in pravočasnega izvajanja načrtovanih dejavnosti, na primer redna
srečanja z VP vseh projektov za spremljanje poteka projektnih aktivnosti, razprave o ključnih
ugotovljenih teţavah in poenostavitev postopkov pri vodenju projektnih predlogov skladno z
veljavnimi predpisi.
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3.3 Prednostna naloga 3: Socialna integracija
3.3.1 Doseganje ciljev in analiza napredka
Podatki o fizičnem napredku prednostne naloge
- Za vsak izmerjen kazalnik, s posebnim poudarkom na osrednje kazalnike:


Kumulativni rezultat; vrednost kazalnika mora biti enaka skupni vrednosti
pridobljeni na koncu leta poročanja.



Rezultate za prejšnja leta se lahko dopolni v letnih poročilih o izvajanju
za naslednja leta, v primerih ko so na voljo podrobnejše informacije.



Cilj je mogoče navesti za določeno leto ali za celotno programsko
obdobje.



Navede se le za prvo leto, če so informacije na voljo, razen v primerih, ko
se uporablja načelo dinamične reference.

- Vse kazalnike je potrebno razčleniti glede na vrsto, kjer je mogoče. V primerih, ko podatki
še niso na voljo, se jasno navede, kdaj bodo na voljo in kdaj jih bo organ upravljanja
predložil Komisiji.

V okviru prednostne naloge 3 se sofinancira 5 strateških projektov predloţenih v okviru javnega
razpisa št. 01/2009, ki so se na končno prednostno lestvico uvrstili po naslednjem vrstnem redu:
Mesto na prednostni
lestvici

Akronim

VP

Vrednost v €

1.

JEZIK LINGUA

ATS ″Jezik Lingua″

3.000.000,00

2.

E-HEALTH

SIR – Regione Friuli Venezia
Giulia

3.000.000,00

3.

SHARED CULTURE

Univerza na Primorskem

4.

PARSJAD

Regione del Veneto – Unità
complessa progetti
strategici e politiche
comunitarie

5.

OPENMUSEUMS

Provincia di Ferrara

3.500.000,07

2.800.000,00

3.856.000,00
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Na osnovi »načela fleksibilnosti« so v skladu s 1. odstavkom 21. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006
v upravičeno programsko območje vključene Pokrajina Pordenone in Pokrajina Treviso za
Republiko Italijo ter Notranjsko-kraška in Osrednjeslovenska statistična regija za Republiko
Slovenijo.
Na ravni projekta - ob upoštevanju, da so se na razpis št. 01/2009 lahko prijavili prijavitelji in
partnerji, ki imajo sedeţ ali organizacijsko enoto na upravičenem območju Programa ali
opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem območju, vendar imajo
sedeţ ali organizacijsko enoto izven upravičenega območja -, so izdatki nastali na območjih
vključenih v Program na podlagi »načela fleksibilnosti« upravičeni v višini največ do 20%
zaprošenih sredstev ESRR v okviru posameznega projekta. Izpolnjevanje omenjenega pogoja se
preverja v okviru postopka ocenjevanja predloţenih vlog.
Vsi VP strateških projektov, ki se uvrščajo v prednostno nalogo 3, imajo sedeţ na upravičenem
območju. Projekti, ki vključujejo parterje iz območij NUTS ravni 3, ki so sosednja upravičenim
programskim območjem (t.j. upravičeno območje na podlagi »načela fleksibilnosti«), so našteti v
nadaljevanju:


E-health: 1 partner (Osrednjeslovenska statistična regija),



SHARED CULTURE: 2 partnerja (Osrednjeslovenska statistična regija),



PArsJAd: 2 partnerja (Osrednjeslovenska statistična regija),



OPENMUSEUMS: 1 partner (Osrednjeslovenska statistična regija).

V nadaljevanju sledi tabela s kazalniki, ki se nanašajo na prednostno nalogo 3 na dan
31.12.2011.
KAZALNIK FIZIČNIH REZULTATOV
(PREDNOSTNA NALOGA 3)

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

3A - Projekti za oblikovanje in razvoj
mreţ med univerzami, šolami,
raziskovalnimi centri in mediji

10

2

število

število projektov

3B - Projekti na področju kulture

75

4

število

število projektov

15

1

število

število projektov

30

55

število

število

Cilj

Vrednost

Enota

50

13

število

število

25

8

število

število

5.000

3.160

število

število

3C - Projekti na področju zdravja in
socialnega sektorja
3D - Vključene kulturne, socialne in
zdravstvene strukture
KAZALNIK REZULTATOV/UČINKOV
(PREDNOSTNA NALOGA 3)
3E - Univerze in šole, povezane z
mreţami
3F - Skupna uporaba kulturne
infrastrukture
3G - Udeleţenci kulturnih dogodkov

Opis enote

Razliko, ugotovljeno pri vrednostih fizičnih kazalnikov in pri kazalnikih rezultatov/učinkov v
primerjavi s ciljno vrednostjo, utemeljuje nizko število obravnavanih projektov (trenutno 16
sofinanciranih strateških projektov).
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Vrednosti kazalnikov se bodo najverjetneje zvišale, ko bodo obravnavani podatki 49 odobrenih
standardnih projektov, predloţenih v okviru javnega razpisa št. 02/2009, in podatki o projektih,
ki se sofinancirajo v okviru javnega razpisa št. 03/2011.

Kakovostna analiza
- Analiza dosežkov, pri kateri se upošteva finančne podatke (točka 2.1.2.) in kazalnike (točka
3.1.1.) ter druge ustrezne podatke.
- Ustrezen prikaz učinkov spodbujanja enakih možnosti med moškimi in ženskami (če je
ustrezno).
- Analiza uporabe sredstev iz 2. odstavka 34. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006. Za programe
financirane iz ESS navesti informacije zahtevane v 10. členu Uredbe (ES) št. 1081/2006.
- Seznam nedokončanih projektov s predvidenim datumom zaključka (le za zaključno poročilo).
Javni razpis št. 01/2009. Finančni napredek strateških projektov, sofinanciranih v okviru prednostne naloge 3 na
dan 31.12.2011
%
%
Prevzete
prevze- porabe
Dodeljena
Zahtevani in
Prednostna
obveznosti v
tih
sredstev
Akronim projekta
sredstva v €
potrjeni izdatki
naloga
€
obvezno
(C/A)
(A)
(C)
(B)
-sti
(B/A)
3
“Jeziklingua”
3.000.000,00 1.302.042,30
654.999,15 43,40% 21,83%
3

“E-Health”

3.000.000,00

920.824,52

90.942,38

32,69%

3,03%

3

“Shared Culture”

3.500.000,07

1.978.543,23

652.734,43

56,53%

18,65%

3

“Parsjad”

2.800.000,00

1.469.002,38

466.407,10

52,46%

16,66%

3

“Openmuseums”

3.856.000,00

719.684,74

70.938,29

18,66%

1,84%

Skupno dodeljena
16.156.000,07
sredstva

6.450.079,17

1.936.021,35

39,92%

11,98%

Prednostna
naloga 3

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih v MIS-u

V okviru prednostne naloge 3 vrednost dodeljenih sredstev znaša 16.156.000,07 n EUR, t.j.
37,71% skupno razpoloţljivih sredstev.
Najboljši rezultati v smislu finančnega napredka so bili zabeleţeni pri dveh projektih: Shared
Culture, ki beleţi 56,53% prevzetih obveznosti glede na celoto dodeljenih sredstev, in
Jeziklingua, ki beleţi 21,83% porabe sredstev. Kot ţe povedano, izvajanje projekta
Openmuseums, za katerega je bila Pogodba o dotaciji sofinanciranja podpisana avgusta 2011,
nima posebnega vpliva.
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3.3.2 Večje teţave in ukrepi za njihovo odpravo
- Informacije o kakršnih koli večjih težavah, ki so nastopile pri izvajanju prednostne naloge,
vključno s povzetkom resnih težav, določenih pri postopku iz člena 62(1)(d)(i) Uredbe (ES) št.
1083/2006, kjer je to primerno, in ukrepi, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni odbor,
da težave odpravi.
V letu 2011 ni bilo večjih teţav pri izvajanju prednostne naloge. Kljub temu so bila ugotovljena
odstopanja in zamude pri začetku izvajanja nekaterih aktivnosti.
Vsi vključeni upravičenci si prizadevajo za hitrejše izvajanje dejavnosti, da bi nadoknadili
zamudo.
V nadaljevanju so navedene nekatere pomembnejše ugotovljene teţave:
-

v zvezi s projektom z akronimom Shared Culture so nastale zamude pri izvajanju posegov
v infrastrukturo in sicer zaradi novih postopkov, potrebnih za izpolnjevanje novih
arhitekturnih obveznosti po odkritju antičnih fresk. Omenjene obveznosti v vlogi niso bile
predvidene;

-

v zvezi s projektom z akronimom Parsjad so omejitve, ki jih določa pakt stabilnosti, kakor
tudi kompleksnost pri odnosih in komunikaciji med subjekti, ki sodelujejo pri izvajanju
projektnih aktivnosti, vplivale na pravočasno izvajanje le-teh;

-

v zvezi s projektom z akronimom E-Health velja, da je bilo med izvajanjem upravne
kontrole ugotovljeno, da so slovenski partnerji projekta pri izbiranju zunanjih izvajalcev
in nabavi opreme kršili slovensko zakonodajo in splošna načela upravičenosti izdatkov,
zato so bili stroški označeni za neupravičene.

Na splošno so bile pri upravičencih ugotovljene teţave v povezavi z načrtovanjem aktivnosti, kar
je deloma tudi posledica spoštovanja pravil in omejitev, ki jih določajo postopki javnega
naročanja.
Po drugi strani pomanjkanje izkušenj upravičencev pri vodenju zelo kompleksnih projektov, kot
so projekti programskega obdobja 2007-2013, kakor tudi formalistični in birokratski postopki za
upravljanje projektnih predlogov, so imeli velik vpliv na dejanski začetek izvajanja projektnih
aktivnosti.
Glede na ugotovljene teţave je OU, s pomočjo STS, uvedel številne ukrepe, namenjene
zagotavljanju pravilnega in pravočasnega izvajanja načrtovanih dejavnosti, na primer redna
srečanja z VP vseh projektov za spremljanje poteka projektnih aktivnosti, razprave o ključnih
ugotovljenih teţavah in poenostavitev postopkov pri vodenju projektnih predlogov skladno z
veljavnimi predpisi.
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3.4 Prednostna naloga 4: Tehnična pomoč
3.4.1 Doseganje ciljev in analiza napredka
Podatki o fizičnem napredku prednostne naloge
- Za vsak izmerjen kazalnik, s posebnim poudarkom na osrednje kazalnike:


Kumulativni rezultat; vrednost kazalnika mora biti enaka skupni vrednosti
pridobljeni na koncu leta poročanja.



Rezultate za prejšnja leta se lahko dopolni v letnih poročilih o izvajanju
za naslednja leta, v primerih ko so na voljo podrobnejše informacije.



Cilj je mogoče navesti za določeno leto ali za celotno programsko
obdobje.



Navede se le za prvo leto, če so informacije na voljo, razen v primerih, ko
se uporablja načelo dinamične reference.

- Vse kazalnike je potrebno razčleniti glede na vrsto, kjer je mogoče. V primerih, ko podatki
še niso na voljo, se jasno navede, kdaj bodo na voljo in kdaj jih bo organ upravljanja
predložil Komisiji.
V nadaljevanju sledi tabela s kazalniki, ki se nanašajo na prednostno nalogo 4 na dan
31.12.2011.
KAZALNIKI FIZIČNE REALIZACIJE
(PREDNOSTNA NALOGA 4)
4A - Osebje Skupnega tehničnega
sekretariata

Cilj

Vrednost

Enota

12

15

število

število oseb

4B - Izvedeni komunikacijski dogodki

30

30

število

število dogodkov

4C - Navodila, usmerjena v
olajševanje izvajanja OP

6

17

število

število

Cilj

Vrednost

Enota

Manj kot 5 %

0%

%

odstotek

10 %

10%

%

deleţ prebivalcev
programskega
območja v odstotkih

KAZALNIKI REZULTATOV/UČINKOV
(PREDNOSTNA NALOGA 4)
4D - Projekti, ki kaţejo
nepravilnosti, od celotnega števila
financiranih projektov
4E - Prebivalci, ki jih doseţejo
komunikacijski dogodki

Opis enote

Opis enote

Vsi fizični kazalniki, tako kazalniki realizacije kakor kazalniki rezultatov, kaţejo stalen napredek
v skladu z značilnostmi aktivnosti tehnične pomoči, oziroma postopen napredek glede na
izvajanje celotnega Programa.
Napredovanje je skladno, kar pri kazalniku 4A dokazuje povečanje STS za dva člana in sicer z
zaposlitvijo enega stalnega ter enega začasnega sodelavca. Pri kazalniku 4B pa udeleţba
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zunanjih subjektov v okviru
programskem območju.

ukrepov informiranja in obveščanja javnosti, izvedenih na

S finančnega vidika ugotovljene kumulativne obveznosti znašajo 3.819.280,72 EUR, potrjeni
izdatki (skupni znesek) pa 2.286.590,77 EUR.

Kakovostna analiza
- Analiza dosežkov, pri kateri se upošteva finančne podatke (točka 2.1.2.) in kazalnike (točka
3.1.1.) ter druge ustrezne podatke.
- Ustrezen prikaz učinkov spodbujanja enakih možnosti med moškimi in ženskami (če je
ustrezno).
- Analiza uporabe sredstev iz 2. odstavka 34. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006. Za programe
financirane iz ESS navesti informacije zahtevane v 10. členu Uredbe (ES) št. 1081/2006.
- Seznam nedokončanih projektov s predvidenim datumom zaključka (le za zaključno poročilo).

V letu 2011 se je napredek aktivnosti, ki potekajo v okviru prednostne naloge 4, skladno
nadaljeval in se je pri tem ohranila transverzalnost glede na predvidene ukrepe. Prednostno
nalogo, glede na svojo naravo zaznamuje napredek, ki poteka v skladu z izvajanjem celotnega
Programa.
Poročilo v nadaljevanju vsebuje pregled vrednosti po posameznih kategorijah izdatkov, ki so
vključeni v finančni načrt projekta tehnične pomoči.
Spodnja tabela prikazuje porazdelitev sredstev (skupni znesek in deleţ ESRR) v okviru
prednostne naloge 4 - Tehnična pomoč po kategorijah izdatkov glede na VP (ITA) in PP (SLO).
Prednostna naloga 4 - Tehnična pomoč. Porazdelitev sredstev po kategorijah izdatkov.
Kategorije izdatkov

Skupni znesek
dodeljenih
sredstev
(v €)
5.745.191,02

Od tega ESRR
(v €)

4.883.412,37

Sredstva
dodeljena VP skupaj
(v €)
3.055.595,51

Sredstva
dodeljena PP skupaj
(v €)
2.689.595,51

1.662.089,98

1.412.776,48

1.503.089,98

159.000,00

1

Zaposleni

2

Zunanji sodelavci

3

Srečanja

94.720,00

80.512,00

47.360,00

47.360,00

4

Oprema

50.000,00

42.500,00

30.000,00

20.000,00

5

Izdatki za gradbena dela, nakup zemljišč
in nepremičnin

-

-

-

-

6

Informiranje in obveščanje

571.891,25

486.107,56

523.391,25

48.500,00

7

Pripravljalni izdatki

-

-

-

-

8

Administrativni in ostali izdatki

78.949,75

67.107,29

65.949,75

13.000,00

8.202.842,00

6.972.415,70

5.225.386,49

2.977.455,51

Skupaj
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Opis stroškovnega načrta za leto 2011, vključuje kategorije izdatkov prikazane v tabeli. Le-te
zajemajo naslednje izdatke:
zaposleni: usluţbenci STS in slovenske info točke - vključno s projektom z oznako »4TA012008« z naslovom »Začasna tehnična pomoč v okviru O.P. Slovenija-Italija 2007-2013«
pred ustanovitvijo STS; nacionalni prvostopenjski kontrolorji Republike Slovenije;
zunanji sodelavci: sistem spremljanja; prevajanje; svetovanje v zvezi z drţavnimi
pomočmi, pravno svetovanje in dejavnosti izobraţevanja/izpopolnjevanja STS;
strokovnjaki za širjenje informacij v deţelah partnericah Veneto in Emilia-Romagna;
srečanja: seje NO v Čedadu dne 28. in 29. julija 2011 in v San Daniele del Friuli dne 17.
in 18. oktobra 2011 ter drugi sestanki med organi Programa;
oprema: nabava računalniške strojne in programske opreme;
informiranje in obveščanje javnosti: uradna spletna stran Programa; mediji - predvsem
objava razpisa za javno naročilo in izvedba informativnih dogodkov - javni razpis št.
03/2011 in objava članka v »The Regional Review«; informativni dogodki na upravičenem
območju - še posebej informativni dan o javnem razpisu št. 03/2011 in delavnice za
upravičence Programa - javna razpisa št. 01/2009 in št. 02/2009; promocijski material predvsem grafično oblikovanje in tiskanje novega O.P. in vizitk.
V tabeli je navedena višina izdatkov v okviru prednostne naloge »Tehnična pomoč« na dan 31.
decembra 2011 (kumulativna vrednost):
Skupni znesek €
2.286.590,77

Sofinanciranje iz ESRR €
1.943.598,67

Nacionalno sofinanciranje €
342.992,10

Kot prikazuje tabela, so bili v letu 2011 potrjeni izdatki v višini 2.286.590,77 EUR (kumulativna
vrednost), porazdeljeni med VP v višini 1.402.304,76 EUR in PP v višini 884.286,01 EUR.
Velja izpostaviti, da so bili postopki za izbor članov STS izvedeni v skladu z načeli enakih
moţnosti med moškimi in ţenskami ter nediskriminacije.

3.4.2 Večje teţave in ukrepi za njihovo odpravo
- Informacije o kakršnih koli večjih težavah, ki so nastopile pri izvajanju prednostne naloge,
vključno s povzetkom resnih težav, določenih pri postopku iz člena 62(1)(d)(i) Uredbe (ES) št.
1083/2006, kjer je to primerno, in ukrepi, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni odbor,
da težave odpravi
Ni bilo ugotovljenih posebnih teţav pri izvajanju prednostne naloge 4. Aktivnosti so dobro
organizirane in potekajo skladno skozi vse leto.
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4. Programi iz ESRR/kohezijskega sklada: veliki projekti (če je
ustrezno)
- Napredek pri izvajanju velikih projektov skladno s časovnim razporedom iz točke D.1 v
prilogah XXI in XXII;
- Napredek pri sofinanciranju velikih projektov na podlagi podatkov iz točke H.2.2 v prilogah XXI
in XXII (podatke, je potrebno navesti kumulativno).
Program ne predvideva izvajanja velikih projektov.
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5. Tehnična pomoč
- Izvajanje tehnične pomoči.
- Izdatki za Tehnično pomoč iz sredstev Strukturnih skladov dodeljenih operativnemu programu,
izraženi v odstotkih.
Izdatke za osebje Začasne tehnične pomoči je omogočilo sprejetje projekta s oznako »4TA 012008«.
Za ta projekt je bil izdelan poseben finančni načrt v skupni vrednosti 2.839.000,00 EUR, ki
predvideva dve kategoriji izdatkov »Zunanji sodelavci« (1.419.500.00 EUR) in »Zaposleni«
(1.419.500,00 EUR). Vrednost certificiranih izdatkov tega projekta znaša 550.213,71 EUR. Ta
projekt je trenutno zaključen.
Projekt Tehnične pomoči z oznako »4TA 03-2009« je bil odobren s strani NO v okviru 10. dopisne
seje z dne 21. julija 2009. NO je končno različico skupaj z navodili za izvajanje potrdil na seji, ki
je potekala v San Daniele del Friuli dne 18. oktobra 2011. Projektne aktivnosti zajemajo šest
različnih kategorij izdatkov, kot opisano v nadaljevanju:
zaposleni: sodelavci STS in Slovenske info-točke - vključno s projektom s šifro 4TA012008 in naslovom »Začasna tehnična pomoč v okviru O.P. Slovenija-Italija 2007-2013«,
ki se je izvajal pred ustanovitvijo STS; nacionalni prvostopenjski kontrolorji za
slovensko stran;
zunanji sodelavci: sistem spremljanja; storitve prevajanja; vrednotenje programa;
svetovanje
o
revizijskih
aktivnostih,
o
drţavnih
pomočeh,
o
izobraţevanju/izpopolnjevanju za STS; strokovnjaki s področja širjenja rezultatov
projektov v deţelah partnericah Veneto in Emilia-Romagna; nacionalni prvostopenjski
kontrolorji za italijansko stran;
srečanja: seje NO, sestanki Čezmejne koordinacijske delovne skupine in drugi sestanki
organov Programa;
oprema: nabava računalniške strojne in programske opreme;
informiranje in obveščanje: uradna spletna stran Programa; mediji; informativni
dogodki na upravičenem območju; promocijski predmeti; celostna grafična podoba;
administrativni izdatki.
Certificirani izdatki za projekt Tehnične pomoči na dan 31.12.2011 znašajo 757.631,08 EUR za
VP in 732.558,16 EUR za PP. Skupna vrednost certificiranih izdatkov znaša 1.490.189,24 EUR.
V skladu z določili 14. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006 STS, ki ga sestavljajo italijanski
usluţbenci in slovenski usluţbenci in deluje v prostorih OU, skrbi za tehnično podporo ter
pomaga samemu OU, OP in NO pri opravljanju njihovih nalog. Pomaga tudi skupini revizorjev v
skladu z 2. odstavkom 14. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o
ESRR.
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V obdobju obravnavanem v pričujočem Poročilu, se je dejavnost sekretariata osredotočila na
prioritete opisane v poglavju 1.2 tega poročila.
Finančna sredstva v skupni vrednosti 8.202.842,00 EUR, v skladu s finančnim načrtom v OP, se
razdelijo med VP (Avtonomna deţela Furlanija Julijska krajina) in PP (Republika Slovenija) in
sicer 5.225.386,49 EUR VP ter 2.977.455,51 EUR PP.
Velja izpostaviti, da finančna sredstva namenjena prednosti nalogi 4 predstavljajo 6% skupne
vrednosti OP.
Izdatki nastali do 31. decembra 2011 predstavljajo 18,17% razpoloţljivih sredstev v okviru
prednostne naloge 4.
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6. Informiranje in obveščanje javnosti
- informacije v skladu z 2. odstavkom 4. člena Uredbe Komisije (ES) št. 846/2009, vključno z
dosežki, primeri dobre prakse in pomembnimi dogodki.
Naloge in funkcije OU so določene v 60. členu omenjene Uredbe Sveta (ES) 1083/2006 in v 15.
členu Uredbe (ES) št. 1080/2006, poleg tega so navedene v 6. poglavju O.P..
Tudi v letu 2011 je OU zagotovil spoštovanje zakonodaje na področju informiranja in obveščanja
javnosti, kot je določeno v 69. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in podrobneje v členih 2.10. Uredbe Komisije (ES) št. 1828/200611.
V skladu z določbami 2. odstavka 4. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 to poglavje
opisuje predvsem ukrepe informiranja in obveščanja javnosti, izvedene v letu 2011, s katerimi:
je bil dan večji poudarek aktivnosti z vidika dodane vrednosti za Skupnost,
je bil objavljen seznam upravičencev z naslovi projektov in zneskom javnih sredstev,
je bilo omogočeno ustrezno informiranje glede striktnega izpolnjevanja odgovornosti
upravičencev v zvezi z ukrepi informiranja in obveščanja, namenjenih javnosti.

6.1 Nosilci in strukture
Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 podrobno določa postopke za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 in v 2. členu določa, da OU pripravi komunikacijski načrt za OP, za katerega je
odgovoren. Poleg tega 5., 7., 8. in 9. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 navajajo, da je
OU odgovoren za izvajanje ukrepov informiranja in obveščanja javnosti, katerih namen je
splošno razširiti O.P. skupaj s podatki o finančnih prispevkih ESRR.
V letu 2011 je OU zagotovil spoštovanje obveznosti s področja informiranja in obveščanja
javnosti, kot so določene v 69. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, in obenem s pomočjo
podpore STS in slovenske Info točke zagotavljal, da so bili ukrepi informiranja in obveščanja
javnosti v skladu z določbami Komunikacijskega načrta (v nadaljevanju KN) Programa ,
strateškega dokumenta, katerega cilj je največja medijska pokritost z uporabo različnih orodij in
načinov komuniciranja.
V zvezi z dejanskimi cilji in roki Programa je OU v letu 2011 določil programski dokument z
naslovom »izvedbeni načrt«, kjer so bile opredeljene smernice in prednostne naloge, med
drugim tudi na področju informiranja in obveščanja javnosti.
Vodja STS je pridobil »izvedbeni načrt« s posodobitvami ter na podlagi le-tega organiziral in
pripravil časovni načrt z namenom doseganja ciljev, predvidenih v OP, določenih s strani NO ter
OU.

11

Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in
Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, spremenjena z
Uredbo Komisije (ES) št. 846/2009 z dne 1. septembra 2009.
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Namen časovnega načrta je vzpostavitev časovnega razporeda za izvajanje določenih splošnih
usmeritev s pomočjo analitičnega opisa izvedbenih faz Programa, in sicer:
a) časovnica za doseganje ciljev z ugotavljanjem potrebnih strokovnih virov v povezavi z
določenimi roki in
b) pravočasno obveščanje OU o morebitnih ovirah za doseganje predvidenih ciljev.
Na spodnjem diagramu je naveden opis komunikacijskega toka med OU in STS ter s slovensko
Info točko in delovno skupino za komunikacijo (v nadaljevanju DSK). Delovna skupina za
komunikacijo, ki jo sestavljajo predstavniki programskih partnerjev, ima svetovalno in
predlagalno funkcijo. Delo skupine poteka preko elektronske izmenjave informacij in sicer preko
elektronske pošte oziroma dela intranetne strani, ki je namenjen skupini.
OU

Izvedbeni načrt

Vodja STS

Časovni načrt

Člani STS
Slovenska Info točka
Delovna skupina za komunikacijo
Predstavniki Deţel Veneto in Emilia Romagna so se posvetili predvsem izvajanju aktivnosti
informiranja in obveščanja potencialnih upravičencev in PP, ki so prejemniki sofinanciranja;
udeleţili so se italijansko-slovenskih srečanj; pripravili so potrebno dokumentacijo za seje NO;
spremljali so izvajanje odgovarjajočih delov projektov; sodelovali so pri posodabljanju uradne
spletne strani Programa in pri organizaciji dogodkov ter pri ocenjevanju kakovosti projektov,
predloţenih v okviru javnega razpisa št. 01/2009 in javnega razpisa št. 02/2009.

6.2 Izvajanje, nadzor in spremembe Komunikacijskega načrta
OU pripravi in upravlja strateški KN, ki je dolgoročno usklajen ter poudarja potrebo po
zagotovitvi preglednosti ukrepov in širše prepoznavnosti doseţenih rezultatov z obseţnim
širjenjem informacij.
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Rezultat skupnega dela predstavnikov programskih partnerjev v okviru DSK je KN, ki ga je
Evropska komisija potrdila z dopisom št. 5387 z dne 30. junija 2008, ki je bil nato sprejet z
dopisom št. Ares(2011)915460 z dne 29. avgusta 2011 s spremembami, pripravljenimi v skladu z
2. odstavkom 4. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in vključenimi v letno poročilo o
izvajanju za leto 2010, ki ga je odobril NO v okviru dopisne seje dne 10. junija 2011.
V zvezi s cilji in referenčnimi ciljnimi skupinami, kot so opisane v KN, so bili v letu 2011
opredeljeni specifični instrumenti za informiranje in obveščanje javnosti, kot so podrobneje
opisano v Prilogi 1 k temu dokumentu.

6.3 Vrste ukrepov
Strateška odločitev, ki jo je sprejel OU na operativni ravni, v letu 2011, je bila spodbujati
različne aktivnosti, načrtovane tako na centralni ravni, z aktivno vključitvijo STS, kot tudi na
decentralizirani ravni, in sicer s pomočjo skupnega delovanja STS, slovenske Info točke in DSK.
Odločitev je bila praktične narave, in sicer z namenom izvedbe primernega organiziranega
izobraţevanja, ki upošteva posebnosti čezmejne narave Programa.
Zaradi potrebe po izobraţevanju, ki so jo izpostavili upravičenci sofinanciranih projektov v
okviru Programa, je OU s podporo STS in slovenske Info točke organiziral 13 temu namenjenih
informativno-izobraţevalnih dogodkov, kot navedeno v Tabeli 5 Priloge 1 k temu Poročilu.
Na informativno-izobraţevalnih srečanjih in delavnicah, namenjenih upravičencem
sofinanciranih projektov v okviru Programa, so bile predstavljene specifične teme v zvezi z
izvajanjem projektov obenem je bil predstavljen napredek pri izvajanju Programa. Z namenom
podrobnejše obravnave tem, ki so bile udeleţencem najbolj v interesu, je bila ponujena moţnost
neposredne razprave z OU in predstavniki STS.
Obenem je bila uradna spletna strani Programa www.ita-slo.eu stalno posodobljena, pri čemer
je bil pripravljen del »ad hoc«, namenjen posameznim pobudam in aktivnostim pri izvajanju
projekta.
V zvezi s postopkom ocenjevanja kakovosti, kot je predviden s Priročnikom za ocenjevanje
predloţenih projektnih predlogov v okviru javnega razpisa št. 02/2009, je STS usklajeval tudi
aktivnosti tako imenovanih čezmejnih delovnih skupin ocenjevalcev z izvedbo petih
izobraţevalnih srečanj v sodelovanju s programskimi partnerji, ki so potekala v Trstu 31.1.2011,
v Ljubljani 24.3.2011 in 8.4.2011, v Bologni in Benetkah pa 11.4.2011.
V letu 2011 so OU in predstavniki STS sodelovali tudi pri nekaterih dogodkih v okviru
strateških in standardnih projektov.
Leta 2011 so bile zelo pomembne spletne objave in izmenjava izkušenj na področju
programskih struktur. OU je nadzoroval, s pomočjo STS, organizacijo različnih tehničnih
sestankov programskih struktur, kot npr. tistih, posvečenih skupini revizorjev, ki sta potekala v
Gorici 28.4.2011 in v Trstu 14.12.2011.
Podroben seznam vseh izvedenih programskih pobud je vključen v Tabelo 1 Priloge 1 k temu
dokumentu.
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6.4 Vsebina
Zakonodaja Skupnosti v zvezi s strukturnimi skladi poudarja pomembno vlogo informacijskih in
komunikacijskih orodij in podpira potrebo po natančnem in sistematičnem načrtovanju, kot tudi
jasno opredelitev metod in ciljev.
Uredba Komisije (ES) št. 1828 z dne 8. decembra 2006, poglavje II, oddelek 1 določa obveznosti
v zvezi z dejavnostmi informiranja o sofinanciranih programih in v zvezi z dejavnostmi
obveščanja o pobudah. 7. člen te Uredbe določa, da »Organ upravljanja zagotovi, da se ukrepi
za informiranje in obveščanje javnosti izvajajo v skladu s KN, ter da si prizadeva za kar najbolj
splošno poročanje v medijih z različnimi oblikami in načini komunikacije na ustrezni ozemeljski
ravni.«
Zavezanost Evropske unije k večji in bolj učinkoviti komunikaciji se konkretno izvaja v predpisih
EU za programsko obdobje 2007-2013, in sicer v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, ki se nanašata na Evropski sklad za regionalni razvoj,
Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad.
Informiranje in obveščanje javnosti sta zato sestavni del programov Evropske unije, prav zato je
Komisija tudi pripravila posebno uredbo, ki ureja to področje. V primerjavi s programskim
obdobjem 2000-2006 je Evropska skupnost s pomočjo regulativnega okvira za obdobje 2007-2013
jasno opredelila načine za uporabo orodij za informiranje in obveščanje javnosti, pri čemer je
namenila posebno pozornost in dala poudarek učinkovitemu komuniciranju v zvezi z regionalnimi
razvojnimi politikami. Glavni cilj izvajanja ukrepov informiranja in obveščanja javnosti je
povečati transparentnost, prepoznavnost in poznavanje strukturnih politik s pomočjo
razpoloţljivih informacijskih orodij, zlasti tistih, ki temeljijo na uporabi sodobnih informacijskih
in komunikacijskih tehnologij.
Predpisi EU s področja informiranja in obveščanja javnosti poudarjajo pomen le-tega z
namenom, da bi ovrednotili vlogo Evropske unije in spodbujali občutek pripadnosti drţavljanov
Evrope.
Komunikacijski ukrepi so bili usmerjeni doseganju skupnega cilja »Izboljšanje privlačnosti in
konkurenčnosti programskega območja«, kar kaţe na pomembno vlogo komunikacije, zaradi
česar je potrebno zagotoviti razširjanje in krepitev aktivnosti, ki se izvajajo na programskem
območju.

6.4.1 Dodana vrednost ukrepov Skupnosti
Vprašanje dodane vrednosti za Skupnost temelji na predpostavki, da je potrebno posredovanje
Skupnosti, če ukrepi drţav članic ne zadostujejo in bi posredovanje prineslo pozitivne učinke za
celotno Evropsko unijo. Ta dodana vrednost strukturnih ukrepov vključuje tudi spodbujanje
sodelovanja in prepoznavnosti Unije, izmenjave izkušenj na terenu na podlagi najboljših praks in
povezovanje v mreţe akterjev in virov12.
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http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/debate/document/general_it.pdf
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6.4.2 Spletna stran
Uradna spletna stran Programa http://www.ita-slo.eu/, ki je na voljo v treh jezikih (v
italijanskem, slovenskem in angleškem), je bila redno posodobljena tudi v letu 2011 s strani STS,
kar je nadzoroval OU.
To je nepogrešljivo orodje za komunikacijo in informiranje različnih uporabnikov in ciljne
skupine, kot je predvideno v KN, kar je pomembno za izvajanje O.P. in je idealno orodje za
prepoznavnost O.P. in vlogo, ki jo ima EU. OU skrbi za stalno posodabljanje v skladu s potrebami
za laţji dostop in uporabo vsebin ter moţnosti, da so le-te na voljo s strani vseh zainteresiranih
uporabnikov.
V letu 2011 je bila posebna pozornost namenjena delu »projekti 2007-2013«, ki je bil
posodobljen s podatki, ki so jih posredovali končni upravičenci.
Več podrobnosti o strukturi spletnih strani Programa je na voljo v. Tabeli 17 v Prilogi 1 k temu
Poročilu.
OU je s podporo DSK in prek STS zagotovil posodabljanje pristojnih institucionalnih spletnih
strani, in sicer:
Avtonomna deţela Furlanija Julijska krajina:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/rapportieuropeinternazionali/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT11/ARG9/FOGLIA3/

Deţela Veneto:
http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Cooperazione+Territoriale/Italia+-+Slovenia/

Deţela Emilia Romagna:
http://www.fondieuropei2007-2013.it/sezioni/scheda.asp?id=9

Republika Slovenija:
http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropskega_teritorialnega_sodelovanja/op_slovenija_italija_2007_2013/

6.4.3 Dogodki, ki jih je organiziral Organ upravljanja
Kot odgovoren za izvajanje KN je OU organiziral 13 skupnih dogodkov v zvezi z informiranjem in
obveščanjem javnosti, namenjenih končnim in potencialnim upravičencem, pri čemer je
zagotovil čim večje širjenje ne le vsebin OP, ampak tudi priloţnosti in nadaljnjih moţnosti
sofinanciranja v okviru Programa.
V skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 je OU, ob podpori STS, v letu 2011
spodbujal:
a) osrednje informacijske aktivnosti, kot je opredeljeno v KN, z namenom predstavitve
rezultatov OP.
Gre za informativne dneve, namenjene javnemu razpisu za predloţitev standardnih projektov sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju št. 03/2011, ki so potekali v Vidmu dne
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13.4.2011 in v Portoroţu dne 21.4.2011. Na informativnih dneh so bile poleg predstavitve
napredka O.P. podane tudi jasne in podrobne informacije glede izpolnjevanja zahtev o
upravičenosti za predloţitev projektov za sofinanciranje skladno z zgoraj navedenim javnim
razpisom, informacije glede postopka ocenjevanja ter informacije glede rokov in meril za izbor,
skladno z zahtevami v omenjenega javnega razpisa. Dnevni red informativnih dni je omogočil
dovolj časa za vprašanja in zahteve za pojasnila s strani udeleţencev, ki so bila kasneje tudi
objavljena v poglavju s pogostimi vprašanji13 (FAQ) na spletni strani.
a.1) večji dogodki

V skladu z izvajanjem Programa in odločitvami, ki so jih sprejeli programski partnerji v zvezi s
časovnico poteka odobritve projektov, je OU pripravil predvsem izobraţevalne dogodke,
namenjene upravičencem in prestavi organizacijo »velikega dogodka« v leto 2012.
a.2) informativno-izobraževalni dogodki in delavnice

Glede na stalni napredek pri izvajanju 16 sofinanciranih strateških projektov in na odobritvijo
končnih prednostnih lestvic v okviru javnega razpisa za standardne projekte št. 02/2009 je OU, s
pomočjo STS in slovenske Info točke, v letu 2011 organiziral 11,5 informativno-izobraţevalnih
dni, kot navedeno v tabeli 7 Priloge 1 k temu poročilu.
V sodelovanju s slovensko Info točko in STS so slovenski in italijanski prvostopenjski
kontrolorji, organizirali skupno 5 srečanj o poročanju o izdatkih na programskem območju, ki so
bila namenjena upravičencem javnega razpisa št. 01/2009.
V zvezi z ocenjevanjem kakovosti projektnih predlogov, predloţenih v okviru javnega razpisa za
standardne projekte št. 02/2009 je STS v skladu z zahtevami priročnika za ocenjevanje,
organiziral tudi 5 pripravljalnih sestankov za čezmejne skupine ocenjevalcev, ki so bila
izvedena na celotnem programskem območju.
V skladu z odločitvami NO, sprejetih na 11. seji je konec leta 2011 OU organiziral 5 delavnic
namenjene upravičencem projektov, sofinanciranih iz javnih razpisov št. 01/2009 in št. 02/2009,
od le-teh od sta bili 2 (prva v Sloveniji in druga na italijanski strani) osredotočeni na postopke
javnega naročanja, evropske smernice s področja javnih naročil - načela, naročniki in področje
uporabe - različne faze postopka izbire in različne postopke za izbiro izvajalca in merila za
oddajo javnega naročila.
Tudi na teh dogodkih so imeli udeleţenci na voljo promocijski material Programa, kot so torbice,
pisalni bloki, samolepljivi lističi in cestni atlas upravičenega območja. Dnevni red je omogočil
dovolj časa za vprašanja in zahteve za pojasnila udeleţencev.
b) izobešanje zastave Evropske unije za en teden od 9. maja dalje na sedežu OU.
Zastava Evropske unije je vedno izobešena pred sedeţem OU v Trstu. V prostorih OU in STS je
izobešena tudi teden dni ob 9. maju, dnevu Evrope.

13

http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/faq/
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c) objavo v elektronski ali drugačni obliki seznama upravičencev, naslovov operacij in
zneskov dodeljenih javnih sredstev14.
Skladno z določbami 2. (d) odstavka 7. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 je OU s
pomočjo STS poskrbel za stalno posodabljanje italijanske15, slovenske16 in angleške17 različice
oddelka »projekti 2007-2013« na uradni spletni strani Programa www.ita-slo.eu, kjer je v
elektronski obliki objavljen seznam upravičencev sofinanciranih operacij v okviru Programa.
Posamezen sofinancirani projekt ima na voljo svojo spletno stran, ki poleg akronima in naslova
projekta vključuje tudi:
uradni naziv upravičencev operacij;
naslov operacij (akronim, naslov, prednostna naloga);
znesek javnih sredstev, dodeljenih za izvajanje operacijam;
datum začetka in zaključka, kot je predvideno v Pogodbi o dotaciji sofinanciranja med
OU in VP;
vpliv na območje;
kratek opis projekta;
različne druge podatke (npr. naslov spletne strani, če le-ta obstaja).

6.4.4 Dogodki, ki jih je organizirala Republika Slovenija
Slovenska Info točka s sedeţem v Regionalni pisarni Štanjel Sluţbe vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko - zdaj Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Republike Slovenije18 - je organizirala 14,5 informativno-izobraţevalnih dogodkov, namenjenih
predvsem slovenskim VP in PP.

6.4.5 Celostna grafična podoba programa
Osnovni sestavni elementi celostne grafične podobe Programa, kot je predvideno v KN,
sestavljajo podobo, s katero Program oziroma sofinancirani projekt komunicira z javnostjo in s
katero sta oba prepoznavna.
Ti elementi in pravila za njihovo uporabo so navedeni v Navodilih za uporabo celostne grafične
podobe, ki vsebuje seznam značilnosti logotipov Programa, napake, ki se jih je potrebno

14

http://www.ita-slo.eu/projekti/projekti_2007_2013/
http://ita-slo.eu/projekti/projekti_2007_2013/
16
http://ita-slo.eu/projekti/projekti_2007_2013/
17
http://ita-slo.eu/projects/projects_2007_2013/
18
V skladu z določili Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F), objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije
št. 8/2012 z dne 3. februarja 2012, je bila Sluţba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko (SVLR) ukinjena. Delovno področje evropske kohezijske politike in regionalnega razvoja je prevzelo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).
15
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izogniti, ter nekaj preprostih smernic za pravilno in učinkovito uporabo celostne grafične
podobe. Ta dokument vsebuje vsa pojasnila o pravilni uporabi različic logotipa in ponuja nabor
vzorcev, tako da je končni upravičenec sposoben enostavno in samostojno oblikovati načrtovana
komunikacijska gradiva.
V vzorcu Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med VP in LP je predvideno, da morajo biti izdatki v
skladu z obveznostmi, določenimi v Uredbi Komisije (ES) št. 1828/2006, s priročnikom o
upravičenih izdatkih, drţavnih pomočeh in poročanju ter skladni z navodili za uporabo celostne
grafične podobe za izvajanje dejavnosti informiranja in obveščanja javnosti v zvezi s projekti.
Poleg Navodil za uporabo celostne grafične podobe, je bil v letu 2011 upravičencem v pomoč
tudi sodelavec STS, pod vodstvom OU, odgovoren za odnose z javnostmi, ki je odgovarjal na
vprašanja s področja informiranja in obveščanja v povezavi z uporabo celostne grafične podobe
Programa.

6.5 Ocena komunikacijskih dejavnosti
Skladno s KN, je OU z ocenjevanjem pridobila koristne informacije o izvajanju ukrepov,
načrtovanih v letu 2011, in sicer v povezavi s cilji, kot so določeni v KN. Informacije so bile
zbrane tudi s pomočjo vprašalnika, ki je podrobneje predstavljen v Tabeli 13 Priloge 1 k temu
Poročilu.
Namen vprašalnika je opredeliti prepoznavnost aktivnosti predvidenih pri načrtovanju in
izvajane Programa ter sofinanciranih projektov s strani različnih vključenih ciljnih skupin ter
preveriti pridobljene rezultate, vpliv in posledice na obravnavano območje.
Rezultati vprašalnika so na voljo v Prilogi 1 k temu Poročilu. V zvezi s ciljnimi skupinami, ki so
bile udeleţene pri dogodkih, ki jih je organiziral OU, in so izpolnile vprašalnik, se je v letu 2011
potrdil trend večje vključenosti nacionalnih, regionalnih in lokalnih oblasti ter razvojnih agencij.
40% le-teh je izjavilo, da so PP.
V zvezi z uporabnostjo podatkov, ki so bili pridobljeni na dogodkih, ki so navedeni v tabeli 7 v
Prilogi 1 k temu dokumentu, je več kot 80% vprašanih potrdilo ustreznost predstavljenih vsebin
in s tem tudi učinkovitost različnih ukrepov, ki so bili organizirani v okviru Programa. Pridobljeni
podatki potrjujejo, da zainteresirani o Programu in o moţnostih sofinanciranja kot
komunikacijsko orodje najbolj uporabljajo uradno spletna stran Programa.
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