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UVOD
Pričujoče Letno poročilo o izvajanju, ki ga je obravnaval in potrdil Nadzorni odbor Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 (v nadaljevanju NO), vsebuje pregled
izvajanja programa in programskih aktivnosti od 1. januarja do 31. decembra 2010.
Zaradi boljše preglednosti izvajanja programa, pričujoče poročilo vsebuje tudi informacije o
aktivnostih izvedenih v letu 2011, do datuma odobritve poročila s strani NO.
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.
Z Odločbo št. K(2007) 6584 kon. z dne 20. decembra 2007 je Evropska komisija odobrila
Operativni program. Deţelni odbor Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine je odobritev
sprejel s sklepoma št. 389 z dne 11. februarja 2008 in št. 656 z dne 21. marca 2008.
V letih 2009 in 2010 se je besedilo Operativnega programa (v nadaljevanju O.P.) v nekaterih
delih spremenilo zaradi usklajevanja določenih vsebin s predlogi programskih partnerjev in
Evropske komisije. Ta je spremembe odobrila z Odločbo K(2010) 2343 kon. z dne 20. aprila 2010.
Deţelni odbor Furlanije Julijske krajine je odobritev sprejel s sklepom št. 911 z dne 12. maja
2010.
Skupni Organ upravljanja programa je Avtonomna deţela Furlanija Julijska krajina in sicer
Glavna direkcija za mednarodne odnose in odnose z EU, organizacijska enota za usklajevanje
aktivnosti OP Slovenija-Italija 2007-2013 in PPS INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006 ter
izvajanje funkcije in nalog Organa upravljanja, 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.
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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:

2010
Dopisna seja št. 22/2011 – 16. junij 2011
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1.1 Programski dokumenti
Delo Nadzornega odbora je privedlo do priprave številnih dokumentov, ki urejajo izvajanje
programa.
Vse dokumente, ki jih je sprejel Nadzorni odbor, je pripravil Organ upravljanja s pomočjo
Skupnega tehničnega sekretariata. Sodelovanje programskih parterjev je omogočilo sprotno
dopolnjevanje in izboljševanje dokumentov.
V nadaljevanju sledi seznam osrednjih dokumentov pripravljenih do datuma priprave pričujočega
poročila in dokumentov, ki so bili predmet sprememb glede na dejanske potrebe nastale med
izvajanjem Programa. Vsi dokumenti in morebitne spremembe le-teh so bile dogovorjene in
sprejete s strani programskih partnerjev v teku leta 2010 in v prvih mesecih leta 2011:
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, podrobneje: 1. Prijavnica - obrazec za predstavitev projektnih predlogov
(dvojezični obrazec v formatu word za predloţitev vlog za sofinanciranje); 2. Opis
stroškovnega načrta (dvojezični dokument v formatu excel, sestavljen iz 6 delovnih
listov); 3. Pismo o nameri za slovenske in italijanske VP in PP (skupni dvojezični obrazec,
z razliko od prejšnjih razpisov Organa upravljanja); 4. Navodila za pripravo in predloţitev
projektnih predlogov (dvojezična navodila za predlagatelje za pripravo projektnih
predlogov); 5. Priročnik o upravičenih izdatkih, drţavnih pomočeh in poročanju (dva
ločena dokumenta, v italijanskem in slovenskem jeziku); 6. Seznam postopkovnih meril in
meril za izbor (zaradi večje transparentnosti do potencialnih upravičencev, so merila za
ocenjevanje projektnih predlogov vključena v besedilo razpisa, v Prilogi št. 6 pa so merila
podrobneje opisana); 7. Vzorec Pogodbe o dotaciji sofinanciranja (priloţeni so nekateri
dokumenti, ki jih je potrebno predloţiti ob sklenitvi Pogodbe med Organom upravljanja
in Vodilnim partnerjem (v nadaljevanju VP); 8. Vzorec pogodbe o partnerstvu (ki jo
podpišejo Vodilni partner in projektni partnerji – v nadaljevanju PP); 9. Vzorec Pogodbe o
dodelitvi sredstev drţavnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike (ki
jo podpišejo Sluţba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko in slovenski VP/PP); 10. Izjava o velikosti subjekta v skladu z definicijo Skupnosti
o mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih (samo za italijanske partnerje, ki se
ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo); 11. Izjava Deggendorf (jo ob podpisu Pogodbe o
dotaciji sofinanciranja predloţijo italijanski subjekti, ki se ukvarjajo s podjetniško
dejavnostjo).
Priročnik za ocenjevanje standardnih projektov – sredstva namenjena oţjemu
kopenskemu območju: revidiranje predloga dokumenta, ki ga je odobril Nadzorni odbor in
ga uporabljajo udeleţenci v postopku preverjanja projektnih predlogov predloţenih v
sklopu razpisa, predvsem STS in italijanski in slovenski ocenjevalci, vključno z
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ocenjevalci drţavnih pomoči, ki so vključeni v tako imenovane Čezmejne delovne skupine
ocenjevalcev.
Navodila in obrazci za poročanje za upravičence: z namenom poenotenja dokumentacije
namenjene upravičencem in za potrebe izvajanja strateških projektov predloţenih v
okviru javnega razpisa št. 01/2009, je STS pripravil Navodila in obrazce za VP in PP. Na
podlagi slednjih VP in PP pripravijo vmesna poročila o izvajanju projektov in predloţijo
zahtevke za izplačilo za povračilo izdatkov, ki so nastali v sklopu izvajanja projektov
sofinanciranih iz sredstev Programa.
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 uradni 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 javnosti. 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
Ob tem je Organ upravljanja pripravil 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 O.P., ki ga je potrdila Evropska
komisija z Odločbo K (2010) 2343, z dne 20. aprila 2010.

1.2 Delo struktur upravljanja programa
Organ upravljanja (OU)
Odbor Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine je s sklepom št. 474/2011 odobril javni razpis
št. 03/2011 za predloţitev standardnih projektov – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu
območju, objavljen 6. aprila 2011 in odprt za prijave do 25. maja 2011.
Deţelni odbor se je s sprejetjem sklepov seznanil z odločitvami Nadzornega odbora glede:
odobritve prednostnih lestvic strateških projektov predloţenih v okviru razpisa št.
01/2009 in sofinanciranja 13-ih projektov: 5 v sklopu Prednostne naloge 1, 4 v sklopu
Prednostne naloge 2 in 4 v sklopu Prednostne naloge 3 – april 2010;
dodelitve dodatnih sredstev, ki je omogočila sofinanciranje prvega upravičenega projekta
na omenjenih prednostnih lestvicah za posamezno prednostno nalogo, ki ni bil
sofinanciran zaradi nezadostnih sredstev v okviru javnega razpisa št. 01/2009.
Letno poročilo o izvajanju 2010
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Sofinanciranje je bilo odobreno za projekte z akronimi: “INTERBIKE” (prednostna naloga
1), “TRANS2CARE” (prednostna naloga 2) in “OPENMUSEUMS” (prednostna naloga 3).
V obdobju priprave pričujočega poročila so bile podpisane Pogodbe o partnerstvu za 13
strateških projektov upravičenih do sofinanciranja. OU je sklenil 12 od 13 Pogodb o dotaciji
sofinanciranja s posameznimi VP. Po zaključku dolgotrajnih pogajanj med programskimi
partnerji, ki so podrobneje opisana v poglavju 2.3 in 19. dopisni seji NO, ki se je uspešno
zaključila marca 2011, poteka podpisovanje Pogodb o partnerstvu in Pogodb o dotaciji
sofinanciranja za tri strateške projekte z akronimi “INTERBIKE”, “TRANS2CARE” in
“OPENMUSEUMS”.
Po zaključku postopka preverjanja formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti se je
pričel in trenutno še poteka postopek ocenjevanja kakovosti standardnih projektov v okviru
razpisa št. 02/2009. Sezname upravičenih in neupravičenih projektov, ki se oziroma se ne
posredujejo v postopek ocenjevanja kakovosti, je NO odobril v okviru 19. dopisne seje, v mesecu
marcu 2011. V skladu z določili razpisa, so bili omenjeni seznami objavljeni na uradni spletni
strani Programa, vodilni partnerji zavrnjenih/zavrţenih projektov pa so bili obveščeni o
rezultatih postopka z dopisom Organa upravljanja, ki je odgovoren za izvedbo postopka.
Skupni tehnični sekretariat (STS)
V obdobju poročanja je bil dokončno vzpostavljen STS. Slednji zagotavlja kontinuiteto dela, ki
ga je v preteklih letih izvajala začasna tehnična pomoč (v nadaljevanju ZTP) pri izvajanju
Programa.
Velja poudariti, da je po razveljavitvi javnega obvestila o sestavi Skupnega tehničnega
sekretariata objavljenega v Uradnem listu Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine št. 52 z
dne 27. decembra 2007 in opisanega v Letnem poročilu za leto 2007, do dokončne odločitve
upravnega sodišča (na osnovi načela »autotutela amministrativa«), je bilo pogodbeno razmerje s
prvo skupino usluţbencev Začasne tehnične pomoči sklenjeno med koncem leta 2008 in prvimi
meseci leta 2009. Naknadno so pogodbe podpisali še drugi usluţbenci. Skupino začasne tehnične
pomoči – ki je dejansko izvajala naloge Skupnega tehničnega sekretariata, kot določeno v 6.
poglavju O.P. – je sestavljalo 5 italijanskih usluţbencev in 5 slovenskih usluţbencev, ki so delo
opravljali na sedeţu OU v Trstu. Eden od usluţbencev pa je aktivnosti izvajal pri Sluţbi Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in sicer v Regionalni pisarni v
Štanjelu, kjer deluje Slovenska info točka za slovensko območje. Druga dva sodelavca sta bila
odgovorna za aktivnosti informiranja in obveščanja in sta delovala v okviru programskih
partnerjev: Deţele Veneto in Deţele Emilia-Romagna.
Javno obvestilo o postopku za izbor šestih italijanskih usluţbencev STS je bilo objavljeno v
Uradnem listu Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine št. 50, z dne 16. decembra 2009, da
bi se uradno vzpostavil STS Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Po
zaključku razgovorov s kandidati, so bile v Uradnem listu Avtonomne deţele Furlanije Julijske
krajine z dne 23. junija 2010 objavljene prednostne lestvice za vsako delovno mesto. Nato so
izbrani kandidati podpisali pogodbo o sodelovanju z Organom upravljanja. Pogodbe so stopile v
veljavo 28. septembra 2010 in veljajo do 31. decembra 2015.
V okviru 9. seje Nadzornega odbora, ki je potekala 29. junija 2010 v Bohinjski Bistrici, je NO
potrdil predlog, da se število osebja STS poveča z zaposlitvijo 3 novih sodelavcev za italijansko
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stran (1 Office Assistant, 2 Financial and Monitoring Officers/Management Officers) in 3 novih
sodelavcev za slovensko stran (1 Monitoring Officer, 1 Info Point Officer, 1 First Level Control
Officer). Na dan 31.12.2010 STS sestavlja 14 usluţbencev, ki delo opravljajo v Trstu na sedeţu
OU, medtem ko eden od usluţbencev delo opravlja v Štanjelu, kjer deluje Slovenska info točka.
Kot opredeljeno v OP in v skladu z določbami 14. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006, Sekretariat
nudi tehnično pomoč Skupnemu organu upravljanja, Skupnemu revizijskemu organu (v
nadaljevanju RO) in Nadzornemu odboru pri izvajanju njihovih nalog.
V obdobju poročanja, se je dejavnost Sekretariata osredotočila predvsem na sledeče aktivnosti:
pomoč Organu upravljanja pri pripravi dokumentacije, ki jo določajo evropske uredbe
(Letna poročila o izvajanju na podlagi 67. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006, Opis sistema
upravljanja in nadzora na podlagi 71. člena navedene uredbe) in priprava administrativne
dokumentacije (npr. sklepov deţelnega odbora o seznanitvi z odločitvami Nadzornega
odbora, dopisne seje), tehnične programske dokumentacije (Priročnik o postopkih Organa
upravljanja, navodila za arhiviranje dokumentov, navodila za izvajanje tehnične pomoči,
Tehnično-administrativni sporazum, itd.) ter tehnične dokumentacije za upravičence
(Navodila in obrazci za poročanje; Navodila in obrazci za zagotavljanje revizijskih sledi;
Navodila za uporabo celostne grafične podobe in oblikovanje publikacij in tiskanih gradiv
za izvajanje ukrepov informiranja in obveščanja javnosti. Slogovni priročnik);
pomoč organom Programa, predvsem priprava dokumentacije in tehnična pomoč NO in
Čezmejni koordinacijski delovni skupini (sprva se je ta sestajala v okviru tehničnih
sestankov med partnerji, nato je bila kot CBCT uradno potrjena s spremembo
Operativnega programa, ki ga je Evropska komisija sprejela z Odločbo K(2010)2343 kon. z
dne 20. aprila 2010); tehnična in administrativna pomoč skupini revizorjev v skladu s 14.
členom Uredbe (ES) št. 1080/2006;
priprava osnutkov javnih razpisov 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;
Navodila za pripravo in predloţitev projektnih predlogov; Merila za ocenjevanje in izbor;
Vzorec Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med OU in VP; Vzorec Pogodbe o partnerstvu
med VP in PP; Vzorec Pogodbe o slovenskem nacionalnem sofinanciranju. 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. Glej Uredbo
(ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008; Izjava Deggendorf (za italijanske subjekte, ki se
ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo);
organizacija informativnih dogodkov namenjenih promociji programa za širšo javnost
(npr. gostujoči dogodki na celotnem upravičenem območju ob objavi razpisov,
informativni dnevi, itd.) in tematskih delavnic za upravičence (npr. delavnice o
poročanju, izvajanju prvostopenjske kontrole, obravnavi sprememb pri projektih, itd.);
zbiranje, vodenje postopkov izbora in ocenjevanja predloţenih projektnih predlogov, v
skladu z določbami Priročnika za ocenjevanje odobrenega s strani NO; usklajevanje in
izobraţevanje italijanskih in slovenskih ocenjevalcev, ki sodelujejo v postopkih
ocenjevanja kakovosti (posebne izobraţevalne delavnice so bile organizirane za
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ocenjevalce Deţele Furlanije Julijske krajine, Deţele Veneto, Deţele Emilie-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 javni razpis št. 01/2009 so bili v okviru Skupnega tehničnega sekretariata določeni
skrbniki posameznih sofinanciranih projektov, ki v fazi izvajanja projektov posredujejo
vodilnim partnerjem potrebne informacije;
vzpostavitev in posodabljanje 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 objavljenih razpisov: 95 PPI v okviru 1. stopnje
postopka za strateške projekte, 71 Prijavnic v okviru 2. stopnje postopka za strateške projekte,
253 predlogov standardnih projektov in zaradi teţav, ki so se pojavile med izvajanjem teh
postopkov. Slednje so podrobneje opisane v poglavju 2.3 tega poročila.
Sedaj se intenzivno izvaja pomoč vodilnim partnerjem 13 strateških projektov, za katere je bilo
odobreno sofinanciranje in 3 dodatnih strateških projektov, za katere je bilo sofinanciranje
odobreno naknadno, skladno s prednostnimi lestvicami in dodelitvijo dodatnih sredstev.
Podpisovanje pogodb in številne spremembe pri projektih, nastale v teku izvajanja le-teh ter
roki za predloţitev finančnih poročil in zahtevkov za izplačilo, zahtevajo stalno pomoč
upravičencem, ki zagotavlja ustrezno izvajanje aktivnosti in doseganje zastavljenih ciljev, tudi
kar zadeva finančni vidik.
Nadzorni odbor (NO)
V teku leta 2010 je Nadzornemu odboru predsedovala Republika Slovenija, medtem ko mu v letu
2011, na podlagi načela rotacije, predseduje Avtonomna deţela Furlanija Julijska krajina.
NO se je v letu 2010 sestal trikrat: 8. redna seja je potekala v Novi Gorici (SLO) 10. februarja
2010, 9. redna seja v Bohinjski Bistrici (SLO) 29. junija 2010, nadaljevanje 9. redne seje pa na
Brdu pri Kranju (SLO) 12. oktobra 2010.
Ob tem se je do datuma priprave pričujočega poročila izvedlo še 4 dopisne seje v letu 2010 in 3
dopisne seje v letu 2011. Dodatne informacije vsebuje 2. poglavje pričujočega Poročila.
Organ za potrjevanje (OP)
V okviru organizacijske strukture Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine, na podlagi
sprememb organizacije in opredelitve funkcij organizacijskih struktur Predsedstva Deţele in
Glavnih direkcij ter v skladu s sklepom deţelnega odbora št. 1860, z dne 24. septembra 2010, so
bile funkcije Organa za potrjevanje dodeljene Sluţbi za evropsko integracijo, mednarodne
odnose in finančno upravljanje. Sprememba sicer ni vplivala na organizacijo aktivnosti
potrjevanja saj je bilo osebje predvideno v organigramu v celoti premeščeno v novo sluţbo.
Upravičenci so v letu 2010 predloţili prva poročila o izvajanju: upravičenci 8 od 11 strateških
projektov, za katere je bila Pogodba o dotaciji sofinanciranja sklenjena do septembra 2010, so
posredovali vmesna poročila in zahtevke za izplačilo, ki so bili vključeni v drugi zahtevek za
povračilo, ki je bil predloţen Evropski komisiji meseca decembra 2010.
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Čeprav je deleţ certificiranih izdatkov razmeroma nizek velja poudariti, da se je izvajanje
projektov pričelo in nastali so prvi izdatki, kar se je nadaljevalo tudi v prvih mesecih leta 2011,
saj so tudi upravičenci ostalih 3 projektov posredovali vmesna poročila.
Upravičencem je bilo slovensko nacionalno sofinanciranje izplačano po izdaji Izjav o potrjenih
izdatkih. Podatki o izplačilih so vnešeni v sistem spremljanja Programa.
V spodnji tabeli so navedeni podatki o certificiranih izdatkih, povrnjenih izdatkih in izdatkih, ki
so bili izplačani upravičencem.

Certificirani in povrnjeni izdatki
Zahtevek za
povračilo

Skupni
certificiran
znesek
(v €)

od katerega
ESRR (v €)

Italijanski Slovenski
nac. deleţ nac. deleţ
(v €)
(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

10.458.623,79

1.468.068,00

Predplačila skupno
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
2.019.733,03

203.230,40

12.478.356,82

1.671.298,40

Certificirani izdatki
- kumulativno
3.326.629,94 2.827.635,52 241.339,74 203.186,26
Skupni povrnjeni
izdatki - vključno s
predplačili

Zneski izplačani upravičencem, vključno z izplačilom sofinanciranja za izdatke tehnične
pomoči
Leto

Namen

Sofinanciranje ESRR (v €)

2010

Predplačila

380.259,24

2011

Predplačila

705.011,38

2011

Vmesna plačila

Skupaj plačano

Italijansko nacionalno
sofinanciranje (v €)

1.632.966,03

154.369,80

2.718.236,65

154.369,80
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Deleţ nacionalnega sofinanciranja, ki ga je upravičencem izplačala Sluţba Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Leto

Namen

Slovensko nacionalno sofinanciranje (v €)

2010

Vmesna plačila

47.129,75

2011

Vmesna plačila

86.340,70
133.470,45

Skupaj plačano

Revizijski organ (RO)
Ta del vsebuje opis revizijske dejavnosti, ki je potekala v letu 2010. Opis zadeva revizijsko
dejavnost na podlagi katere je RO meseca decembra 2010 izdal mnenje o izdatkih certificiranih
v letu 2009 in revizijsko dejavnost, ki bo podlaga za pripravo mnenja RO, ki bo izdano 31.
decembra 2011, za izdatke certificirane v letu 2010.
Skupni revizijski organ deluje v okviru Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine Glavne
direkcije za finance, premoţenje in načrtovanje - Nadzorne sluţbe Skupnosti. Slednja izvaja
naloge Skupnega revizijskega organa v skladu z 20. členom Priloge A k sklepu Deţelnega odbora
št. 1860/2006 z dne 24. septembra 2010.
Pri izvajanju nalog Skupnemu RO pomaga Skupina revizorjev ustanovljena v skladu z 2.
odstavkom 14. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006, ki jo sestavljajo revizijski organi pri
programskih partnerjih 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«;
Republika Slovenija – Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna.
Razmejitev funkcij med skupnim revizijskim organom, skupino revizorjev in posameznimi
revizijskimi organi 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.
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.
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Mnenje RO temelji na letnem poročilu o nadzoru, ki ga RO pripravi v skladu s točko (i) črke d) 1.
odstavka 62. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006 in vsebuje rezultate revizij sistemov in revizij
operacij, opravljenih v referenčnem obdobju na podlagi delovnega načrta, določenega v
Revizijski strategiji z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.
Za vsako revizijsko obdobje, ki se prične 1. julija leta “n” in se zaključi 30. junija leta “n + 1”,
RO, v zvezi s certificiranimi izdatki v letu “n”, določi stopnjo zanesljivosti sistema upravljanja in
nadzora na podlagi rezultatov revizij sistema Organa upravljanja in drugih organov sistema
upravljanja in nadzora. Na podlagi stopnje zanesljivosti so bili opredeljeni tehnični parametri za
določitev naključnega vzorca operacij, ki bodo predmet revizije. Letno poročilo o nadzoru
vsebuje pregled celotne revizijske dejavnosti, ki je podlaga za izdajo mnenja.
Revizijska dejavnost, na kateri temelji mnenje RO, v skladu z določili Revizijske strategije
obsega revizije sistemov OU (končno poročilo z dne 5. avgusta 2010), STS (končno poročilo z dne
28. junija 2010), OP (končno poročilo z dne 28. junija 2010), italijanske enote za prvostopenjsko
kontrolo (končno poročilo, z dne 28. junija 2010) in slovenske enote za prvostopenjsko kontrolo
(končno poročilo julij 2010).
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”. Omenjeni dokument opredeljuje 7 ključnih zahtev za OU in 4 za OP ter 23
ocenjevalnih kriterijev za OU in 12 za OP, na podlagi katerih se ocenjuje skladnost sistemov s
predpisi Skupnosti.
Za vse revidirane organe je bila za vsako ključno zahtevo oziroma odgovarjajoči kriterij podana
ocena v skladu s prilogo 2 k omenjenemu dokumentu Guidance.
Ker gre za program teritorialnega sodelovanja so funkcije OU, ki jih določa 60. člen Uredbe (ES)
št. 1083/2006, porazdeljene v skladu z oddelkom 3 »Upravljanje, spremljanje in nadzor«,
Poglavja III »Posebne določbe glede cilja »Evropsko teritorialno sodelovanje« Uredbe (ES) št.
1080/2006, 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.
V omenjenem organizacijskem okviru se je za vsak revidiran organ 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 on a
common methodology for the assessment of management and control systems in the Member
States” in je potekalo glede na pristojnosti posameznih organov, ki jih določajo Operativni
program, Opis sistema upravljanja in nadzora, Tehnično-administrativni sporazum in drugi
programski dokumenti. Revizija je potekala ločeno za vsak posamezni organ. Po zaključku
revizije je bilo pripravljeno poročilo o opravljeni reviziji.
V sklopu Programa se je torej preverilo vseh 7 ključnih zahtev in 23 kriterijev, ki jih za OU
določa zgoraj omenjeni dokument Guidance. Za vsak posamezni organ je revizija odgovarjajočih
funkcij potekala v skladu s kontrolnim listom.
Revizije sistemov so zadevale strukturo sistema upravljanja in nadzora, njegovo skladnost z
določili Skupnosti in preverjanje dejanskega delovanja sistema preko preverjanja skladnosti.
Preverjena je bila skladnost postopkov izbora projektov, postopkov prvostopenjske kontrole in
postopkov certificiranja, ki jih izvaja OP.
Ugotovljeno je bilo, da je sistem upravljanja in nadzora skladen z določili Skupnosti in deluje
pravilno. RO je predloţil nekaj pripomb z namenom izboljšanja sistema in uporabljenih sredstev.
Velja poudariti, da razen nekaterih izjem, pri katerih »follow up« ukrepi še niso zaključeni, so
bili s strani revidiranih organov izvedeni vsi predlagani ukrepi za izboljšave.
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S sklepom št. 903, z dne 26. oktobra 2010 je RO določil splošno zanesljivost sistema upravljanja
in nadzora O.P. in določil tehnične parametre, predvidene v Prilogi IV Uredbe Komisije (ES) št.
1828/2006 (v skladu s 17. členom omenjene Uredbe), za vzorčenje operacij, predmet revizije, v
skladu z določili 16. člena taiste Uredbe. Kot ţe omenjeno, je bila potrjena visoka stopnja
zanesljivosti.
S sklepom št. 904, z dne 26. oktobra 2010, je RO, v skladu z metodologijo za vzorčenje opisano v
poglavju 3.1.1 Revizijske strategije, določil kriterije za vzorčenje operacij certificiranih v letu
2009, kot predmet revizije. Glede na število in vrsto certificiranih operacij (tri operacije se
nanašajo na Prednostno nalogo 4 - Tehnična pomoč) je bila izbrana ena operacija. Postopki
vzorčenja so opisani v zapisniku z dne 28. oktobra 2010.
Revizijo izbranega vzorca je za dele v svoji pristojnosti opravil Skupni revizijski organ Republike
Slovenije. Revidirana operacija zajema 60,63% skupnih certificiranih izdatkov v letu 2009.
S sklepom št. 1470 z dne 28. decembra 2010 je RO, na podlagi rezultatov revizij sistemov in
revizij operacij, v skladu z 2. odstavkom 18. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, določil
zanesljivost sistema upravljanja in nadzora za potrebe priprave mnenja 2010. Revizijski organ je
izdal mnenje brez pridrţkov, saj so revizije sistemov organov upravljanja in nadzora potrdile
visoko zanesljivost posameznih organov, kot tudi sistema upravljanja in nadzora v celoti. V
okviru revizij operacij ni bilo ugotovljenih nepravilnih izdatkov. Stopnja napake je enaka 0,00%.
Velja poudariti, da se je RO, zato, da bi Evropski komisiji predloţil zagotovila o učinkovitem
delovanju sistema upravljanja in nadzora odločil, da bo izvedel dodatno revizijo sistema, ki ni
bila predvidena v Revizijski strategiji in sicer revizijo italijanske enote za prvostopenjsko
kontrolo s preverjanjem skladnosti in delovanja postopkov le-te. Ta je z delovanjem pričela v
drugi polovici leta 2010. Glede OP je RO pri pripravi mnenja upošteval rezultate ocene
skladnosti za izdatke certificirane do 20. decembra 2010.
Evropski komisiji sta bila predloţena letno poročilo o nadzoru št. 20607 z dne 28. decembra 2010
(ki se nanaša na tretje revizijsko obdobje – 1. julij 2009/30. junij 2010 – in na informacije, ki se
nanašajo na revizijsko dejavnost v četrtem revizijskem obdobju, ki se je pričelo 1. julija 2010)
in mnenje št. 20609 z dne 28. decembra 2010. Omenjeno letno poročilo vsebuje opis končne
organizacijske strukture sistema upravljanja in nadzora Programa in učinkovitega delovanja
samega sistema. Delovanje je potrdila ocena skladnosti postopkov izbora projektov, postopkov
prvostopenjske kontrole in postopkov, ki jih izvaja OP za certificiranje izdatkov in predloţitev
zahtevkov Evropski komisiji.
Poročilo vsebuje tudi pregled izvajanja oz. izpolnitve vseh priporočil, ki jih je Evropska komisija
posredovala z dopisom št. 010847 z dne 19. novembra 2009, o sprejetju Opisa sistema
upravljanja in nadzora, v skladu z 71. členom Uredbe Sveta(ES) št. 1083/2006, z izjemo
priporočila o informacijsko-računovodskem sistemu, za katerega je bila vzpostavljena povezava
med računovodskim in informacijskim sistemom, medtem ko so funkcije, ki zadevajo
certificiranje še v pripravi.
Evropska komisija je z dopisom št. REGIO J3 MB/mfb D(2011) 247575, z dne 10. marca 2010,
sprejela mnenje RO.
Zgoraj opisane aktivnosti so bile podlaga za izdajo mnenja 2010.
1. julija 2010 se je pričelo četrto revizijsko obdobje (1. julij 2010 – 30. junij 2011) za katero bo
mnenje izdano do decembra 2011 in sicer glede izdatkov, ki so bili certificirani v letu 2010. V
drugem polletju 2010 (1. julij 2010 – 31. december 2010) so potekale revizije sistemov za
navedeno obdobje. Upoštevajoč, da so bile revizije sistema, ki so potekale glede na vse ključne
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zahteve/kriterije v kontrolnem listu, določene šele pred kratkim, so revizijske dejavnosti
predvidene za OU, STS in slovensko enoto za prvostopenjsko kontrolo zadevale preverjanje
»follow up« ukrepov, ki so se izvajali v skladu s pripombami in priporočili RO. Za italijansko
enoto prvostopenjske kontrole in Skupni organ za potrjevanje se je s preverjanjem skladnosti
preverilo pravilno delovanje le-teh. Revizija sistema je potrdila visoko stopnjo zanesljivosti
sistema upravljanja in nadzora Programa ter določila obseg vzorčenja operacij, predmet revizij
sistema. Revidirani sta bili dve od osmih certificiranih operacij (obe imata skupno 28 partnerjev)
za katere so bili izdatki certificirani v letu 2010. Zaradi visoke stopnje zanesljivosti, se bo
izvajalo 10% vzorčenje glede na faktor stratifikacije, ki se nanaša na območje izvora vodilnega
partner ter pomanjkanje certificiranih »high value« operacij. Trenutno je v teku revizija
operacij.
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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 2010 se je pričelo operativno izvajanje projektnih aktivnosti na programskem območju.
Natančneje, v mesecu aprilu so bile potrjene končne prednostne lestvice za javni razpis št.
01/2009, v okviru katerega je bilo odobreno sofinanciranje 13 strateških projektov. Tako je bil
projektnim partnerjem omogočen pričetek dejanskega izvajanja projektnih aktivnosti.
Leta 2010 je potekalo preverjanje formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti 253
predlogov standardnih projektov, ki so bili predloţeni v okviru javnega razpisa št. 02/2009. Rok
za oddajo vlog v okviru omenjenega razpisa se je zaključil 15. oktobra 2009.
Marca 2010 je bil potrjen javni razpis št. 03/2011 za predloţitev standardnih projektov, ki se
bodo sofinancirali iz sredstev namenjenih oţjemu kopenskemu območju. Ob tem je bilo na
dopisni seji, ki se je pričela po dolgotrajnih in zahtevnih pogajanjih med programskimi partnerji,
odobreno tudi sofinanciranje treh dodatnih strateških projektov uvrščenih na prednostno
lestvico, ki jim sofinanciranje ni bilo dodeljeno zaradi nezadostnih sredstev v okviru javnega
razpisa. V nadaljevanju sledi natančen opis navedenih postopkov.

RAZPIS ŠT. 01/2009 ZA PREDLOŢITEV STRATEŠKIH PROJEKTOV (dvostopenjski postopek – druga
stopnja)
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 ter na uradnih spletnih straneh
Programa, Deţele Veneto in Deţele Emilia-Romagna je bil objavljen poziv v okviru druge stopnje
postopka izbora strateških projektov za 86 upravičenih predlogov projektnih idej (PPI) v okviru
prve stopnje postopka izbora.
Dne 10. septembra 2009, t.j. dan zaključka razpisnega roka za posredovanje vlog, je bilo Organu
upravljanja predloţenih 71 projektnih predlogov od 86 PPI upravičenih v okviru prve stopnje.
Po zaključku preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti je NO 27. novembra 2009
na 13. dopisni seji odobril rezultate postopka ocenjevanja, ki so bili 30. novembra 2009
objavljeni na spletnih straneh Programa in Sluţbe Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko.
Dne 17. decembra 2009 so se programski partnerji sestali na tehničnem sestanku, na katerem so
obravnavali problematiko povezano s postopkom ocenjevanja kakovosti strateških projektov.
V okviru sestanka so programski partnerji predstavili svoje prednostne lestvice, sestavljene na
podlagi ocen svojih nacionalnih/deţelnih ocenjevalcev in pripravili skupne prednostne lestvice.
Zaradi zamud pri posredovanju rezultatov ocenjevanja s strani ocenjevalcev Deţele Veneto in
Deţele Emilia-Romagna Skupnemu tehničnemu sekretariatu, je bila sprejeta odločitev, da se bo
člane NO seznanilo s podrobnejšimi podatki o rezultatih ocenjevanja za posamezen projekt na
pripravljalnem sestanku dne 21. decembra 2009 in da se rok, ki ga določa Poslovnik Nadzornega
odbora, podaljša.
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Seje NO, ki je potekala v Benetkah 22. decembra 2009 so se udeleţili samo predstavniki
Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine, Republike Slovenije in Evropske komisije.
Delegacije Deţele Veneto, ki je predsedovala NO v letu 2009, Deţele Emilia-Romagna in
italijanskega Ministrstva za gospodarski razvoj (MISE) se seje NO niso udeleţile. Podale so ugovor
glede pravilnosti sklica sestanka s strani OU, ker po njihovem mnenju, te pristojnosti OU
Poslovnik NO ne predvideva (glej 6. in 7. člen) in ker gradivo za sejo ni bilo posredovano v
predvidenem roku. V okviru seje, ki je bila prekvalificirana v tehnični sestanek, je STS predstavil
predloge prednostnih lestvic pripravljenih med 16. in 21. decembrom 2009.
Po zaključku postopka ocenjevanja, je STS prednostne lestvice nato predstavil v okviru 8. redne
seje NO, ki je potekala v Novi Gorici (SLO) 10. februarja 2010, na kateri so bile te tudi
odobrene.
Ob tej priloţnosti je NO OU naloţil, da preveri moţnosti za dodelitev dodatnih sredstev za
sofinanciranje strateških projektov, ki so se na prednostnih lestvicah uvrstili med upravičene,
vendar jim zaradi pomanjkanja sredstev ni bilo mogoče odobriti in dodeliti sofinanciranja, ne da
bi bilo zaradi tega potrebno uporabiti posebna sredstva namenjena za javni razpis za t.i.
»kopensko mejo«. Dodatno je NO zahteval pojasnilo glede vodenja postopkov in preverjanje
morebitnih konfliktov interesa nastalih med postopkom ocenjevanja projektov. 9. aprila 2010 je
OU predloţil članom NO vse zahtevane informacije in jih s posebnim dopisom seznanil, da ni bilo
ugotovljenih morebitnih primerov nastanka konfliktov interesa in/ali nekompatibilnosti.
Glede na odločitev Upravnega sodišča Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine (TAR FVG) v
zvezi s pritoţbo, ki jo je vloţila Gospodarska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica v
Benetkah (»Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia«) – VP projekta
z akronimom »SUPPORT SMEs« -, je NO 19. oktobra 2010 na 14. dopisni seji NO odločil, da se na
osnovi načela samozavarovanja (v italijanskem pravnem redu t.i. načelo »autotutela«) štirje
prvotno zavrnjeni/zavrţeni projektni predlogi ponovno vključijo v postopek ocenjevanja. Gre za
projekte z akronimi »SUPPORT SMEs«, »FESTIVAL« (tudi za ta projekt je bila vloţena pritoţba),
»GIBLJIVE MEJE« in »GEC«, za katere je VP, za predloţitev vloge, izbral isti način pošiljanja
(Prijavnica je bila poslana preko italijanske poštne storitve »pacco celere« (hitra pošta) in je
prispela po zaključku razpisnega roka).
Postopek se je uradno zaključil 15. aprila 2010 na 16. dopisni seji, na kateri so bili odobreni
seznami formalno ustreznih projektnih predlogov in neupravičenih projektnih predlogov po
prednostnih nalogah, ki so bili po sprejetju sklepa o seznanitvi z odločitvijo NO Deţelnega
odbora Furlanije Julijske krajine št. 765 z dne 21. aprila 2010 objavljeni v Uradnem listu
Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine št. 17 z dne 28. aprila in na uradni spletni strani
programa.
V skladu z določili o informiranju in obveščanju javnosti iz 7. člena Uredbe (ES) št. 1828/2006 so
bile tri prednostne lestvice objavljene na spletni strani programa, vključno s točkami
dodeljenimi vsakemu posameznemu projektu.
V skladu z zgoraj navedenim javnim razpisom je OU pozval vodilne partnerje 13 sofinanciranih
projektov, da mu v roku enega meseca od objave prednostnih lestvic posredujejo Pogodbo o
partnerstvu podpisano s strani vseh projektnih partnerjev. S tem v zvezi je OU na podlagi
utemeljenih zahtev, ki so jih predloţili nekateri VP, odobril podaljšanje navedenega roka.
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Po objavi rezultatov in posredovanju upravičencem obvestil o sofinanciranju, je Skupni tehnični
sekretariat organiziral posebne sestanke z vsakim od trinajstih vodilnih partnerjev projektov, za
katere je bilo odobreno sofinanciranje, v okviru katerih so bili obravnavani nadaljnji postopki in
zahteve javnega razpisa št. 01/2009.
V okviru omenjenih sestankov so bile obravnavane tudi določbe Pogodbe o partnerstvu med VP in
PP, Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med OU in VP, Pogodbe o nacionalnem sofinanciranju za
slovenske partnerje; priporočila NO glede posameznih projektov, ki jih je potrebno upoštevati
pred podpisom pogodb; rezultati postopka preverjanja, ali projekt zapade pod pravila o drţavnih
pomočeh, ki so ga izvedli ocenjevalci za drţavne pomoči; morebitne potrebe po spreminjanju
opisa stroškovnega načrta, razporeditve izdatkov v pravilne kategorije izdatkov in posredovanja
popravljenega opisa stroškovnega načrta; izvajanjem projekta in poročanjem o izdatkih; itd.
Med julijem in septembrom 2010 so OU in VP posameznih projektov podpisali 11 Pogodb o
dotaciji sofinanciranja iz sredstev ESRR, in sicer za naslednje projekte: CLIMAPARKS; ICON;
JEZIKLINGUA; SIGMA 2; PArSJAd; SLOWTOURISM; CITIUS; SHARED CULTURE; E-HEALTH; ADRIA A;
CARSO – KRAS.
Dne 30. decembra 2010 sta po začasni prekinitvi postopka v skladu z načelom
»samozavarovanja« (v italijanskem pravnem redu t.i. načelo »autotutela) OU in VP projekta z
akronimom »KNOW-US« podpisala Pogodbo o dotaciji sofinanciranja. Do prekinitve postopka je
prišlo zaradi pritoţbe, ki jo je Univerza v Trstu vloţila na Deţelno upravno sodišče Avtonomne
deţele Furlanije Julijske krajine v zvezi s projektom z akronimom »TRANS2CARE«. Slednjemu ni
bilo odobreno sofinanciranje zaradi nezadostnih sredstev v okviru javnega razpisa. Z vloţeno
pritoţbo je Univerza v Trstu zahtevala začasno prekinitev postopkov, ki zadevajo projekte na
prednostni lestvici za prednostno nalogo 2.
V času priprave tega poročila še ni bila podpisana Pogodba o dotaciji sofinanciranja za projekt
»SAFE PORT« saj je bilo ugotovljeno, da projektne aktivnosti Luke Koper, ki je edini slovenski
projektni partner, zapadejo pod pravila o drţavnih pomočeh. Trenutno se v sodelovanju s
pristojnimi slovenskimi organi preučuje moţne načine obravnave drţavnih pomoči in
morebitnega vstopa novega slovenskega partnerja, kar bi omogočilo ustrezno izvajanje
navedenega projekta.
9. junija 2010 je v sklopu razpisa št. 01/2009 Občina Salzano (Venezia) vloţila izredno pritoţbo
pri predsedniku Republike Italije za strateški projekt z akronimom »CULTUREMUS«. Pritoţba je
bila dne 17. septembra 2010 prenesena v pristojnost Upravnega sodišča Avtonomne deţele
Furlanije Julijske krajine. V zvezi z omenjenim projektom so bili v okviru postopka preverjanja
administrativne ustreznosti in upravičenosti ugotovljeni zadrţki, ki jih ni bilo mogoče odpraviti
(dokumentacija v tiskani obliki ni bila predloţena). V času priprave tega letnega poročila še ni
določen datum obravnave na Upravnem sodišču Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine.
Po dolgotrajnih in zapletenih pogajanjih med programskimi partnerji, ki so podrobneje opisana v
poglavju 2.3 tega poročila, in po zaključku 19. dopisne seje NO, je bilo marca 2011 potrjeno
dodatno sofinanciranje treh projektov: »INTERBIKE«, »TRANS2CARE« in »OPENMUSEUMS«. Gre za
prve upravičene projekte na prednostni lestvici za posamezno prednostno nalogo, ki niso bili
sofinancirani zaradi nezadostnih sredstev v okviru javnega razpisa. Za navedene projekte se
trenutno izvaja postopke za sklenitev pogodb. Te so bile ustrezno spremenjene oz. dopolnjene
glede na časovni zamik, ki je nastal med predloţitvijo projektnih predlogov in posredovanjem
obvestila o sofinanciranju.
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V okviru javnega razpisa št. 01/2009 za predloţitev strateških projektov bo po zaključku
postopka za sklenitev pogodb z OU sofinanciranih 16 projektov: 6 projektov v okviru prednostne
naloge 1, 5 projektov v okviru prednostne naloge 2 in 5 projektov v okviru prednostne naloge 3.

RAZPIS ŠT. 02/2009 ZA PREDLOŢITEV STANDARDNIH PROJEKTOV
Vsak projektni predlog standardnih projektov mora, v skladu z OP in referenčnim javnim
razpisom, izpolnjevati naslednje pogoje: sodelovati morata vsaj dva partnerja - vsaj eden
slovenski in eden italijanski; izpolnjevati mora vsaj dva pogoja, ki jih določa 19. člen Uredbe
(ES) št. 1080/2006; imeti mora pristen čezmejni značaj tako v smislu čezmejnega vpliva, kakor
tudi partnerstva; celotna skupna vrednost projekta mora znašati med 50.000,00 € in
1.500.000,00 € in traja lahko največ 36 mesecev.
Po odobritvi NO z dne 10. junija 2009 je bil razpis za predloţitev standardnih projektov
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. Obrazci in priročniki za
prijavitelje so bili objavljeni na spletni strani programa v dvojezični obliki.
Na javni razpis za predloţitev standardnih projektov, ki je bil odprt od 1. julija do 15. oktobra
2009, je prispelo 253 vlog za financiranje, nanašajočih se na eno od treh prednostnih nalog
programa. Skupna vrednost predloţenih projektnih predlogov je pribliţno petkrat višja od skupne
razpoloţljive vrednosti razpisanih sredstev.
Obravnava standardnih projektov je potekala v skladu z določili Priročnika za ocenjevanje
strateških in standardnih projektov. Prvo fazo postopka, ki predvideva preverjanje formalne
administrativne ustreznosti in upravičenosti vlog, je izvedel Skupni tehnični sekretariat.
Preverjanje vlog se je pričelo po zaključku razpisnega roka za predloţitev standardnih projektov
in se je zaključilo v mesecu aprilu 2010. Ker NO ni sprejel predloga, da bi se rezultati
administrativnega preverjanja projektnih predlogov potrdili v okviru dopisne seje, so bili
omenjeni rezultati predstavljeni na 9. redni seji NO, dne 29. junija 2010.
Izvajanje postopka je bilo dolgotrajno in zapleteno: opis poteka pogajanj med programskimi
partnerji je podan v poglavju 2.3 tega poročila in prikazan v tabeli v nadaljevanju. Rezultate
postopka preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti projektov je odobril NO na 19.
in 21. dopisni seji. 198 projektnih predlogov se je uvrstilo v postopek ocenjevanja kakovosti.
Na dan priprave poročila postopek ocenjevanja kakovosti standardnih projektov še poteka.
Izvajata ga Skupni tehnični sekretariat in Čezmejne delovne skupine italijanskih in slovenskih
ocenjevalcev.
Velja omeniti, da sta bili v okviru 15. dopisne seje, ki je potekala marca 2010, imenovani nova
odgovorna oseba za izvedbo postopka: Laura Comelli (OU programa) in nova odgovorna oseba za
ocenjevanje: Iztok Škerlič (vodja STS).
RAZPIS ŠT. 03/2011 ZA PREDLOŢITEV STANDARDNIH PROJEKTOV – SREDSTVA NAMENJENA OŢJEMU
KOPENSKEMU OBMOČJU
Razpis je bil predloţen v odobritev NO v okviru 17. dopisne seje, dne 12. maja 2010 in naknadno
še nekajkrat. Člani odbora z volilno pravico niso dosegli soglasja glede odobritve razpisa in sledil
je dolgotrajni postopek pogajanj med programskimi partnerji, ki je podrobneje opisan v
poglavju 2.3.
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Razpis 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.
Razpis je bil objavljen 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.
Po objavi omenjenega razpisa sta bila organizirana dva informativna dneva (za podrobnejše
informacije glej poglavje 6 »Informiranje in obveščanje javnosti«) namenjena predlagateljem in
potencialnim upravičencem iz upravičenega območja, ki ga določa razpis in sicer Avtonomne
deţele Furlanije Julijske krajine in Republike Slovenije.
Povzetek postopkov, ki se nanašajo na javne razpise št. 01/2008, 01/2009 in 02/2009.

8. redna seja
Nadzornega odbora
9.-10. februar 2010

Potrditev zapisnikov 8. seje NO
Informacija o preverjanju administrativne ustreznosti in upravičenosti standardnih
projektov predloţenih v okviru javnega razpisa št. 02/2009
Odobritev prednostnih lestvic projektov predloţenih v okviru javnega razpisa št.
01/2009 po zaključenem postopku ocenjevanja kakovosti
Odobritev sredstev za upravičene strateške projekte – javni razpis št. 01/2009
Predlog časovnega načrta (»road map«) za leto 2010.
Razno

14. dopisna seja

Seja se je zaključila uspešno.

15.-19. februar2010
Po zaključku pritoţbenega postopka se 4 projekte ponovno posreduje v ocenjevanje
kakovosti (načelo »autotutela«).

15. dopisna seja

Seja se je zaključila uspešno.

9.-15. marec 2010
Imenuje se novo odgovorno osebo za postopek ocenjevanja in izbora in odgovorno
osebo za postopek ocenjevanja standardnih projektov – javni razpis št. 02/2009.

16. dopisna seja

Seja se je zaključila uspešno.

8.-15. april 2010
Dokončna odobritev seznamov projektov vsled preverjanja formalne administrativne
ustreznosti in ocenjevanja kakovosti - strateški projekti, javni razpis št. 01/2009.

17. dopisna seja

Seja se ni zaključila uspešno.

12.-19. maj 2010
Javni razpis št. 3/2010 za predloţitev standardnih projektov – sredstva za območja na
kopenski meji v skladu z 21. točko Priloge II Uredbe (ES) št. 1080/2006 in sicer za
območje bivših zunanjih mej EU, t.j. Avtonomna deţela Furlanija Julijska krajina in
Republika Slovenija.
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9. Redna seja
Nadzornega odbora
28.-29. junij 2010

Zapisniki 8. redne seje NO. Potrditev.
Javni razpis št. 3/2010 za predloţitev standardnih projektov – sredstva namenjena
oţjemu kopenskemu območju in razpisna dokumentacija. Potrditev.
Letno poročilo o izvajanju 2009. Obravnava in potrditev.
Javni razpis št. 2/2009: potrditev preverjanja administrativne ustreznosti in
upravičenosti in časovnice za izvedbo ocenjevanja kakovosti.
Navodila za izvajanje Tehnične pomoči. Potrditev.
STS: potrditev spremembe v okviru projekta Tehnične pomoči – 4TA03-2009.
Javni razpis št. 1/2009: dodatna dodelitev sredstev.
Razno
Seja NO se je zaključila z odloţitvijo odločanja o osrednjih točkah dnevnega reda, za
katere je predsedujoči seji NO predlagal skupno glasovanje.
Različna nasprotujoča stališča članov Nadzornega odbora niso privedla do potrebnega
soglasja za potrditev Javnega razpisa za predloţitev standardnih projektov za oţje
kopensko območje št. 03/2010 ter za zaključek postopka formalnega preverjanja
standardnih projektov predloţenih v okviru javnega razpisa št. 2/2009, kar je podlaga
za posredovanje vlog v postopek ocenjevanja kakovosti. Seja Nadzornega odbora je
bila nato prekinjena.
Na pobudo Evropske komisije se je predvidelo srečanje, ki naj bi pripomoglo k odpravi
zastoja pri izvajanju predvidenih aktivnosti programa.

9. Redna seja
Nadzornega odbora
(nadaljevanje seje, ki
je bila prekinjena 29.
junija)
11.-12. oktober 2010

Uvod: José Palma Andrés, direktor Direktorata E Generalnega direktorata EK za
regionalno politiko;
Javni razpis št. 03/2010 za predloţitev standardnih projektov – sredstva namenjena
oţjemu kopenskemu območju z razpisno dokumentacijo: odobritev;
Javni razpis št. 02/2009 za predloţitev standardnih projektov. Odobritev rezultatov
preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti;
Javni razpis št. 01/2009 za predloţitev strateških projektov: dodelitev dodatnih
sredstev;
Predlog spremembe Priročnika za ocenjevanje standardnih projektov – javni razpis št.
02/2009: odobritev;
Letno poročilo o izvajanju 2009: odobritev;
CBC Team;
Razprava o časovnem načrtu (»road map«) za izvajanje programa;
Razno: stanje izvajanja strateških projektov - razpis št. 01/2009
V okviru sestanka, se je ob odsotnosti članov z glasovalno pravico in sicer:
predstavnikov italijanskega Ministrstva za gospodarski razvoj - MISE, italijanskega
Ministrstva za gospodarstvo in finance - MEF, Deţele Emilia-Romagna in Deţele Veneto,
predstavilo in obravnavalo prerazporeditev sredstev za sofinanciranje dodatnih
strateških projektov (prvega upravičenega projekta na prednostni lestvici za
posamezno prednostno nalogo, ki ni bil sofinanciran zaradi nezadostnih sredstev v
okviru razpisa), rezultate preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti
standardnih projektov in javni razpis št. 03/2010 za oţje kopensko območje s
prilogami. Da bi lahko odsotni člani NO seznanili s predstavljenimi in sprejetimi
stališči, so na sestanku prisotni pripravili in sprejeli t.i. »Position Paper«, s katerimi se
je izvrševanje stališč odloţilo do 26. oktobra 2010 in tako omogočili organizacijo
politično-institucionalnega sestanka med italijanskimi predstavniki programskih
partnerjev.

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.
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Pogajanja med
partnerji pod okriljem
EK
18. oktober 20108. marec 2011

Namen pogajanj je odpraviti razhajanja med programskimi partnerji, ki onemogočajo
izvajanje programskih aktivnosti s strani organov programa. Omenjena razhajanja
zadevajo: 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 javnega razpisa za
oţje kopensko območje.
Podrobnejši opis vsebuje poglavje 2.3 tega poročila.

19. dopisna seja
3.-8. marec 2011

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 za sofinanciranje treh projektov (prvi upravičeni projekt na prednostni
lestvici za posamezno prednostno nalogo – t.j. »Interbike", »Trans2care«,
»Openmuseums« - , ki ni bil sofinanciran zaradi nezadostnih sredstev v okviru
razpisa) v skupni višini 9.770.333,42 EUR.
b) Javni razpis za predloţitev standardnih projektov – sredstva namenjena oţjemu
kopenskemu območju št. 03/2011. Odobritev.
c) Javni razpis za predloţitev standardnih projektov št. 02/2009. Potrditev seznama
projektov uvrščenih v postopek ocenjevanja kakovosti.
d) Razpis za male projekte: za katerega se bo sofinanciranje zagotovilo iz preostanka
sredstev in sicer iz sredstev, ki bodo pri izvajanju ostalih treh javnih razpisov
ostala neporabljena.

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

21. dopisna seja
16.-25. maj 2011

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.
Seja se je zaključila uspešno.
Odobritev predloga ponovne vključitve v postopek ocenjevanja projekta z akronimom
»SEATRAIN«, predloţenega v okviru javnega razpisa za standardne projekte št.
02/2009.
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V nadaljevanju je prikazan seznam kazalnikov z vrednostmi, ki so na podlagi Operativnega
programa (OP) 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” in splošni kazalniki, ki odraţajo čezmejno sodelovanje.
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 %

100 %

%

KAZALNIKI ZA »HORIZONTALNA
NAČELA«

Cilj

Vrednost

Enota

P1 - Spodbujanje trajnostnega razvoja

45 %

100 %

%

P2 - Spodbujanje enakih moţnosti
(med spoloma in nediskriminacija)

10 %

81 %

%

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%

81 %

%

Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov

Projekti, ki razvijajo sodelovanje na
področju javnih storitev

20%

81 %

%

Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov

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

25%

44 %

%

Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov

Projekti, ki spodbujajo in izboljšujejo
skupno varstvo in upravljanje okolja

15%

75 %

%

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%

69 %

%

Čezmejni projekti malih in srednje
velikih podjetij

5%

44 %

%

Javna in zasebna telesa, ki sodelujejo
v čezmejnih projektih

500

229

število

število oseb
Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov
Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov
število
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2.1.2 Finančni podatki
JAVNA RAZPISA ŠT. 01/2008 in ŠT. 01/2009 ZA PREDLOŢITEV STRATEŠKIH PROJEKTOV
(dvostopenjski postopek)
Dvostopenjski postopek izbora strateških projektov se je uradno zaključil 15. aprila 2010 na 16.
dopisni seji NO z odobritvijo prednostnih lestvic za posamezno prednostno nalogo, na kateri je
temeljil javni razpis št. 01/2009.
Na dan sestave tega poročila se projektne aktivnosti po posameznih delovnih sklopih izvajajo
tako, kot je natančneje opisano v delu Prijavnice B.7. Izvedene aktivnosti se na primer nanašajo
na koordinacijo, upravljanje in druge specifične aktivnosti izvajanja projektov.
Zaradi nastalega časovnega razmika med datumom predloţitve projektnih predlogov in začetkom
izvajanja projektnih aktivnosti, je bilo v številnih primerih potrebno ustrezno spremeniti
Prijavnico in Opis stroškovnega načrta s prerazporeditvijo sredstev med kategorijami izdatkov ali
med posameznimi partnerji oz. s spremembo samega partnerstva. Velja poudariti, da vse
spremembe – le-te nastanejo izjemoma, morajo biti ustrezno utemeljene in prispevati k
doseganju ciljev projekta ter morajo biti predhodno dogovorjene med projektnimi partnerji –
obravnava skladno z določili Pogodbe o partnerstvu in Pogodbe o dotaciji sofinanciranja.
V spodnji tabeli so navedeni strateški projekti, ki jim je bilo dodeljeno sofinanciranje.
Med julijem 2010 in avgustom 2010 so vodilni partnerji in Organ upravljanja podpisali Pogodbe o
dotaciji sofinanciranja2.
Izbranim 13 projektom je bilo skupno dodeljenih 40.965.686,07 EUR, od katerih 34.820.883,16
EUR predstavlja sofinanciranje iz sredstev ESRR. V okviru prednostne naloge 1 je bilo odobreno
sofinanciranje 5 projektom, kar predstavlja pribliţno 40 % skupnega zneska razpisanih sredstev.
V okviru prednostne naloge 2 je bilo sofinanciranje odobreno 4 projektom, ravno tako je bilo
sofinanciranje odobreno 4 projektom v okviru prednostne naloge 3. Vrednost sofinanciranja
odobrenih projektov v okviru prednostnih nalog 2 in 3 skupno obsega 60 % vrednosti celotnih
razpisanih sredstev, enakovredno porazdeljenih na obe prednostni nalogi.
Kot ţe navedeno v poglavju 2.1.1, je bilo naknadno odobreno sofinanciranje treh projektov in
sicer prvega upravičenega projekta na prednostni lestvici za posamezno prednostno nalogo, ki ni
bil sofinanciran zaradi nezadostnih sredstev v okviru razpisa. Omenjeni projekti so prikazani v
nadaljevanju, v ločeni tabeli v tem poglavju.

2

Z izjemo projekta »Safeport«, za katerega pogodba še ni bila podpisana, in projekta »Know-us«, za katerega je bila
Pogodba o dotaciji sofinanciranja podpisana 30. decembra 2010.
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Javni razpis št. 1/2009. Razpoloţljiva finančna sredstva.
Prednostna naloga

Sofinanciranje ESRR (v €)

Nacionalno javno
sofinanciranje (v €)

Skupaj v €

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

13.650.000,00

2.408,823,53

16.058.823,53

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

10.850.000,00

1.914.705,88

12.764.705,88

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

10.500.000,00

1.852.941,18

12.352.941,18

SKUPAJ

35.000.000,00

6.176.470,59

41.176.470,59

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

Javni razpis št. 01/2009. Razpoloţljiva finančna sredstva in finančna sredstva za katera so zaprosili upravičenci.
Sredstva za katera so
zaprosili VP (v €)

Naloga

Št. projektov

Razpoloţljiva sredstva iz razpisa (v €)

Prednostna naloga 1

24

72.583.730,51

16.058.823,53

Prednostna naloga 2

24

59.957.677,31

12.764.705,88

Prednostna naloga 3

23

68.728.025,01

12.352.941,18

SKUPAJ

71

201.269.432,83

41.176.470,59

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

Letno poročilo o izvajanju 2010

25

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

ND3

Prednostna naloga 1

Skupna dodeljena sredstva

16.040.944,51

13.634.802,83

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

Prednostna naloga 2

Skupna dodeljena sredstva

12.624.741,50

10.731.030,27

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

Prednostna naloga 3

Skupna dodeljena sredstva

12.300.000,07

10.455.000,06

40.965.686,07

34.820.883,16

Skupno

Dodeljena sredstva
(v €)

Sredstva ESRR
(v €)

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

V okviru 19. dopisne seje, z dne 8. marca 2011, je NO dodatno odobril tudi sofinanciranje treh
strateških projektov, in sicer prvega upravičenega projekta na prednostni lestvici za vsako
posamezno prednostno nalogo določeno v OP in vključeno v razpis, ki jim zaradi nezadostnih
sredstev v okviru razpisa ni bilo mogoče dodeliti sofinanciranja.
Na dan priprave tega letnega poročila, po posredovanju obvestila vodilnim partnerjem s strani
OU o odobritvi sofinanciranja z dne 10. marca 2011, se zaključujejo postopki za posodobitev
Prijavnic, katerim bo sledila sklenitev Pogodb o partnerstvu in nato še sklenitev Pogodb o
dotaciji sofinanciranja.

3

Za ta projekt je bilo sofinanciranje odobreno, Pogodba o dotaciji sofinanciranja pa še ni bila podpisana. Razlogi so
navedeni v poglavju 2.1.1 tega poročila.
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V spodnji tabeli so prikazani projekti, katerim je bilo sofinanciranje dodeljeno naknadno, v
skladu s prednostnimi lestvicami, in vrednosti dodeljenega sofinanciranja za posamezen projekt
(skupna vrednost sredstev znaša pribliţno 10 milijonov EUR).
Javni razpis št. 01/2009. Dodatni projekti, za katere je bilo odobreno sofinanciranje in namenjena odobrena
sredstva.

Prednostna naloga

Akronim projekta

1

“Interbike”

2

3

Dodeljena sredstva
(v €)

3.514.000,00

Datum podpisa
Pogodbe o dotaciji
sofinanciranja
V teku so postopki
za pripravo
dopisne seje NO
2.986.900,00
za odobritev
sprememb
nastalih pri
projektu.

Sredstva ESRR
(v €)

2.611.118,00

V teku
podpisovanje
2.219.450,30
Pogodbe o dotaciji
sofinanciranja.

“Openmuseums”

3.856.000,00

V teku dopisna
seja NO št. 23 za
odobritev
sprememb
3.277.600,00
nastalih pri
projektu. Sledil bo
podpis Pogodbe o
partnerstvu.

Skupna dodeljena sredstva

9.981.118,00

8.483.950,30

“Trans2Care”

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

Sofinanciranje, ki je bilo trem strateškim projektom dodeljeno naknadno, zagotavlja
osredotočenje sredstev na pomembnejše vsebine Programa, ki imajo pozitiven vpliv na celotno
upravičeno območje. Ob tem pa zagotavlja izvajanje Programa v smeri krepitve strateškosti in
učinkovitosti programskih aktivnosti strukturnih skladov 2007-2013 v okviru evropske kohezijske
politike.
V nadaljevanju navajamo podrobnejše podatke o porazdelitvi sredstev za sofinanciranje
odobrenih strateških projektov glede na geografsko območje programskih partnerjev, ki
omogočajo pregled vpliva na upravičeno območje.
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Javni razpis št. 01/2009. Porazdelitev sredstev za sofinanciranje odobrenih strateških projektov glede na
geografsko območje.

Prednostna
naloga

ITALIJA

SKUPAJ
(v €)

Furlanija Julijska
krajina
(v €)
5.447.290,00

3.142.040,00

1.449.450,00

9.436.274,51

19.554.944,514

4.477.628,00

2.785.727,00

1.956.927,00

6.015.577,50

15.235.859,50

Prednostna
naloga 3

3.812.626,67

4.132.000,66

1.447.000,01

6.764.372,74

16.156.000,07

Skupaj

13.737.544,67

10.059.767,66

4.853.377,01

22.216.224,75

50.946.804,08

Prednostna
naloga 1
Prednostna
naloga 2

Veneto
(v €)

SLOVENIJA
(v €)
Emilia-Romagna
(v €)

V povezavi s prednostno nalogo 1 skupna sredstva, namenjena strateškim projektom, znašajo
19.554.944,51 EUR. Odstotek sredstev, dodeljenih Italiji, znaša 51,55 % oziroma 10.038.780,00
EUR, brez sredstev namenjenih italijanskim ministrstvom (opisana v opombi), ki znašajo
79.890,00 EUR. Natančneje za posamezne deţele, ki sodelujejo kot programski partnerji, velja,
da je Furlaniji-Julijski krajini dodeljenih pribliţno 28 %, Venetu nekaj več kot 16 %, EmilijiRomagni pribliţno 7,5 %. Sloveniji so dodeljena sredstva v skupni višini 9.436.274,51 EUR, kar
znaša 48,45 %.
V povezavi s prednostno nalogo 2 skupna sredstva, namenjena strateškim projektom, znašajo
nekoliko več kot 15 milijonov evrov. Odstotek sredstev, dodeljenih Italiji, znaša 60,50 %,
oziroma 9.220.828,00 EUR. Natančneje za posamezne deţele, ki sodelujejo kot programski
partnerji, velja, da je Furlaniji-Julijski krajini dodeljenih nekaj več kot 29 %, Venetu nekaj več
kot 18%, medtem ko Emiliji-Romagni skoraj 13 %. Sloveniji so dodeljena sredstva v višini
6.015.577,50 EUR, kar znaša 39,50 %.
V povezavi s prednostno nalogo 3 skupna sredstva, namenjena strateškim projektom, znašajo
pribliţno 16,15 milijonov evrov. Odstotek sredstev, dodeljenih Italiji, znaša 58,13 %, oziroma
9.391.627,34 EUR. Natančneje za posamezne deţele, ki sodelujejo kot programski partnerji,
velja, da je Furlaniji-Julijski krajini dodeljenih nekaj več kot 23 %, Venetu nekaj manj kot 26 %,
Emiliji-Romagni skoraj 9 %. Sloveniji so dodeljena sredstva v višini 6.764.372,74 EUR, kar znaša
41,87 %.

4

Skupni znesek vključuje tudi izdatke projektnih partnerjev (npr. italijanskega Ministrstva za okolje in italijanskega
Ministrstva za infrastrukturo in promet), ki niso vključeni v razdelitev po geografskih območjih, prikazano v tabeli.
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V zvezi s finančnim napredkom sofinanciranih strateških projektov v letu 2010, so v spodnji
tabeli prikazani rezultati analize, ki je bila opravljena na podlagi podatkov o prevzetih
obveznostih s strani upravičencev, prispelih do 31. oktobra 2010, in zahtevanih ter potrjenih
izdatkov za leto 2010 (izdatki nastali v obdobju od začetka izvajanja projekta do junija 2010).
V okviru opravljene analize niso bile upoštevane prevzete obveznosti in izdatki nastali v okviru
projekta »Know-us«, za katerega je bila 30. decembra 2010, kot ţe omenjeno, sklenjena
Pogodba o dotaciji sofinanciranja.
Spodnja tabela prikazuje stanje prevzetih obveznosti5 in zahtevanih izdatkov, ki so bili potrjeni6
s strani prvostopenjskih kontrolorjev in za katere so upravičenci predloţili zahtevek za izplačilo,
ter njihov napredek glede na skupno vrednost dodeljenih sredstev v skladu s Pogodbo o dotaciji
sofinanciranja, sklenjeno med OU in VP posameznih strateških projektov. V tabeli navedeni
podatki so prikazani tudi po posameznih prednostnih nalogah.
Če primerjamo skupni znesek prevzetih obveznosti s skupnim zneskom dodeljenih sredstev,
ugotovimo, da obseg prevzetih obveznosti za 30 % presega vrednost dodeljenih sredstev
strateškim projektom. Razmerje med izdatki (potrjeni izdatki, za katera so upravičenci
predloţili zahtevek za izplačilo) in skupno vrednostjo dodeljenih sredstev prikazuje skoraj 5 %
porabo sredstev.
V isti tabeli so podatki o finančnem napredku projektov prikazani tudi po posameznih
prednostnih nalogah (prevzete obveznosti in izdatki).
Javni razpis št. 01/2009. Finančni napredek strateških projektov v letu 2010.
Dodeljena sredstva odobrenim
Prevzete
Zahtevani, potrjeni in
7
strateškim projektom
obveznosti
certificirani izdatki
(v €)
(v €)
(v €)
(A)
(B)
(C)
35.404.686,08
11.140.729,77
1.696.609,93 (*)
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

% prevzetih
obveznosti
(B/A)
31,47 %

% porabe
sredstev
(C/A)
4,79 %

(*) od katerih je 1.442.118,31 € sredstev ESRR.

5

Podatki se nanašajo na prevzete obveznosti do 31. oktobra 2010.
Zahtevani in potrjeni izdatki, za katere so upravičenci predloţili zahtevke za izplačilo se nanašajo na leto 2010.
7
V seštevek niso vključeni izdatki nastali v okviru projekta “Know us”, za katerega je bila Pogodba o dotaciji
sofinanciranja podpisana 30. decembra 2010.
6
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Javni razpis št. 01/2009. Finančni napredek strateških projektov v letu 2010 po prednostnih nalogah.
Prednostna
naloga

Dodeljena sredstva
odobrenim
strateškim
8
projektom
(v €)
(A)

Prevzete
obveznosti
(v €)
(B)

Prednostna
naloga 1

13.310.944,51

5.182.897,76

Zahtevani, potrjeni
izdatki in izdatki
vključeni v
zahtevek za
izplačilo
(v €)
(C)
939.336,08

% prevzetih
obveznosti
(B/A)

% porabe
sredstev
(C/A)

38,94%

7,06%

Prednostna
naloga 2

9.793.741,50

2.680.725,98

435.817,64

27,37%

4,45%

Prednostna
naloga 3

12.300.000,07

3.277.106,03

321.456,21

26,64%

2,61%

Skupno

35.404.686,08

11.140.729,77

1.696.609,93

31,47 %

4,79 %

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

Spodnja tabela prikazuje vrednost zahtevanih izdatkov, potrjenih s strani nacionalnih
prvostopenjskih kontrolorjev (italijanskih in slovenskih) ter izdatkov, za katere so upravičenci
predloţili zahtevek za izplačilo, ki jih je Organ za potrjevanje certificiral do aprila 2011. Izdatki
predstavljajo slabih 5 % celotnih sredstev dodeljenih upravičencem strateških projektov.
Javni razpis št. 01/2009. Finančni napredek sofinanciranih strateških projektov do aprila 2011.
Prednostna
naloga

Dodeljena
sredstva
odobrenim
strateškim
9
projektom
(v €)
13.310.944,51

Od teh
sredstev ESRR
(v €)

Potrjeni
izdatki
(in €)

11.314.302,84

1.026.601,72

872.611,46

1.022.412,27

869.050,25

9.793.741,50

8.324.680,28

531.310,19

451.613,66

524.754,61

446.041,25

Prednostna
naloga 3

12.300.000,07

10.455.000,06

350.266,16

297.726,24

321.456,21

273.237,72

Skupno

35.404.686,08

30.093.983,18

1.908.178,07

1.621.951,36

1.868.623,09

1.588.329,22

Prednostna
naloga 1
Prednostna
naloga 2

Od teh
sredstev
ESRR
(v €)

Certificirani
izdatkih
(v €)

Od teh sredstev
(v €) ESRR

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

RAZPIS ŠT. 02/2009 ZA PREDLOŢITEV STANDARDNIH PROJEKTOV

8

V seštevek niso vključeni izdatki nastali v okviru projekta “Know us”, za katerega je bila Pogodba o dotaciji
sofinanciranja podpisana 30. decembra 2010.
9
V seštevek niso vključeni izdatki nastali v okviru projekta “Know us”, za katerega je bila Pogodba o dotaciji
sofinanciranja podpisana 30. decembra 2010.
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Na dan priprave Letnega poročila o izvajanju, sofinanciranje standardnih projektov še ni bilo
odobreno. Po pozitivnem zaključku 19. dopisne seje so bili objavljeni seznami projektnih
predlogov z rezultati preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti vlog. Trenutno je v
teku postopek ocenjevana kakovosti projektnih predlogov, ki ga izvajajo STS in Čezmejne
delovne skupine ocenjevalcev.
Razpoloţljiva finančna sredstva v okviru razpisa znašajo € 60.000.000,00, kar predstavlja
kumulativni znesek programskih sredstev za leta 200910 (69,62%), 2010 (100%), 2011 (100%) in
2012 (59,93%). Programska sredstva javnega razpisa št. 02/2009 so porazdeljena po prednostih
nalogah, kot navedeno v spodnjih tabelah.
Navedeni so tudi finančni podatki o predloţenih projektih in natančen opis projektnih predlogov,
ki izpolnjujejo pogoje za posredovanje v postopek ocenjevanja kakovosti.
Vrednost sredstev sofinanciranja, za katera so zaprosili upravičenci 198 projektnih predlogov, ki
so bili posredovani v postopek ocenjevanja kakovosti, obsega pribliţno štirikratno vrednost
razpisanih sredstev za vse tri prednostne naloge. Skupna vrednost razpisanih sredstev znaša 60
milijonov EUR. Po preverjanju administrativne ustreznosti in upravičenosti je bilo 56 projektnih
predlogov - 16 v okviru prednostne naloge 1, 18 v okviru prednostne naloge 2 in 21 v okviru
prednostne naloge 3 - zavrnjenih oziroma zavrţenih.
Od 69 projektnih predlogov predloţenih v okviru prednostne naloge 1 se jih je 53 uvrstilo v
postopek ocenjevanja kakovosti; od 89 projektnih predlogov predloţenih v okviru prednostne
naloge 2 se jih je v ocenjevanje kakovosti uvrstilo 71, od 95 projektnih predlogov predloţenih v
okviru prednostne naloge 3 pa 74.
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

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

15.300.000,00

2.700.000,00

18.000.000,00

SKUPAJ

51.000.000,00

9.000.000,00

60.000.000,00

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

10

Odstotek je izračunan glede na skupno vrednost finančnega načrta, zmanjšano za vrednost prednostne naloge 4.
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Javni razpis št. 02/2009. Sredstva za katera so zaprosili upravičenci.
Prednostna naloga

Št. projektov

Sredstva za katera so zaprosili VP (v €)

Prednostna naloga 1

69

88.268.452,08

Prednostna naloga 2

89

109.893.015,95

Prednostna naloga 3

95

107.831.732,68

SKUPAJ

253

305.993.200,72

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih
Javni razpis št. 02/2009. Obseg projektov, ki so jih predloţili upravičenci.
Obseg izdatkov

Št. projektov

Sredstva za katera so zaprosili VP (v €)

1 M€ -> 1,5 M€

187

259.357.345,54

0,5 M€ -> 1 M€

50

40.883.078,56

0 M€ -> 0,5 M€

16

5.752.776,62

SKUPAJ

253

305.993.200,72

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih
Javni razpis št. 02/2009. Razpoloţljiva finančna sredstva in sredstva za katera so zaprosili upravičenci za
projekte uvrščene v postopek ocenjevanja kakovosti.
Prednostna naloga
Prednostna naloga 1
Prednostna naloga 2
Prednostna naloga 3
SKUPNO

Št.
Sredstva za katera so zaprosili VP (v €)
projektov

Razpisana sredstva (v €)

53

68.738.296,21

23.400.000,00

71

88.247.184,86

18.600.000,00

74

85.756.471,06

18.000.000,00

198

242.741.952,13

60.000.000,00

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih
Javni razpis št. 02/2009. Obseg projektov, ki so jih predloţili upravičenci, ki so uvrščeni v postopek ocenjevanja
kakovosti.
Obseg izdatkov

Št. projektov

Sredstva za katera so zaprosili VP (v €)

1 M€ -> 1,5 M€

151

208.948.550,01

0,5 M€ -> 1 M€

37

29.658.836,56

0 M€ -> 0,5 M€

10

4.134.538,56

SKUPNO

198

242.741.952,13

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih
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Skupna finančna dotacija prvih dveh razpisov znaša 101.176.471,00 €, od katerih je
86.000.000,00 € iz ESRR (za programska leta od 2007 do 2011 in 59,93 % za leto 2012).
Velja poudariti, da se v letu 2010 ni izvajalo pravila o samodejnem prenehanju prevzetih
obveznosti, ki ga določa 93. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. V letu 2011 bo potrebno
certificirati skupno 5.962.043,92 € sredstev (neto znesek, ki ne vključuje ţe certificiranih
izdatkov in 9% predplačila iz sredstev ESRR) od katerih je 5.067.737,33 € sredstev ESRR.

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 Organ upravljanja s Skupnim tehničnim
sekretariatom, v sodelovanju s programskimi partnerji (glej prejšnje tabele iz tega poglavja in
tiste v 6. poglavju).
V tabeli je prikazana porazdelitev evropskih finančnih sredstev ESRR po kategorijah.

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

Prednostna tema

Raziskave in tehnološki
razvoj

Informacijska družba
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Prednostna tema

Okvirna
razdelitev (%
prispevka
ESRR)

Šifra

53 Preprečevanje tveganja (vključno s pripravo ter izvajanjem načrtov
in ukrepov za preprečevanje in obvladovanje naravnih in tehnoloških
tveganj)
54 Drugi ukrepi za ohranjanje okolja in

5

preprečevanje tveganja
Turizem

5

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

Izboljšati dostop do
zaposlitve in trajnostno
udeležbo

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

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

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

Kultura

Povečevanje
prilagodljivosti delavcev
in gospodarskih družb,
podjetij in podjetnikov

Naložbe v socialno
infrastrukturo

Tehnična pomoč

Za sofinancirane strateške projekte in dodatne tri sofinancirane strateške projekte, je prikazana
porazdelitev finančnih sredstev ESRR za vsak posamezni projekt, kot navedeno v Prijavnici s
strani vodilnih partnerjev.
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Javni razpis št. 01/2009. Sofinancirani projekti in razdelitev uporabe sredstev.
Dodeljena sredstva
(v €)

Od teh sredstev
ESRR
(v €)

Prednostna naloga

Akronim projekta

1

“Climaparks”

3.239.513,01

2.753.586,06

1

“Sigma 2”

3.697.431,50

3.142.816,78

1

“Carso - Kras”

3.085.000,00

Prednostna
tema

2.622.250,00
Varstvo okolja in
preprečevanje
tveganja

Šifra

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

1

“Safeport”

2.730.000,00

2.320.500,00

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

1

“Adria A”

3.289.000,00

2.795.650,00 Promet

26 Multimodalni
prevoz

2

“Slowtourism”

3.815.700,00

3.243.345,00 Turizem

57 Druga podpora za
izboljšanje turističnih
storitev

2

“Citius”

2.810.946,50

2.389.304,53

01 Dejavnosti na
področju R&TR v
raziskovalnih centrih

2.692.030,75

05 Izpopolnjene
pomoţne storitve za
podjetja in skupine
podjetij

2.406.350,00

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.)

2

“Icon”

3.167.095,00

Raziskave in
tehnološki razvoj

2

“Know Us”

2.831.000,00
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Prednostna naloga

Akronim projekta

Dodeljena sredstva
(v €)

Od teh sredstev
ESRR
(v €)

Prednostna
tema

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

Šifra

76 Zdravstvena
infrastruktura

58 Varovanje in
ohranjanje kulturne
dediščine

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

Javni razpis št. 01/2009. Dodatno sofinancirani projekti in razdelitev uporabe sredstev.

Prednostna naloga Akronim projekta
1

“Interbike”

Dodeljena sredstva
(v €)
3.514.000,00

Od teh sredstev
Prednostna
ESRR
tema
(v €)
2.986.900,00 Promet

Šifra

24 Kolesarske steze

2

“Trans2Care”

2.611.118,00

Raziskave in
2.219.450,30 tehnološki
razvoj

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

“Openmuseums”

3.856.000,00

3.277.600,00 Kultura

60 Druga podpora za
izboljšanje kulturnih
storitev

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 169 projektnih partnerjev: pri vsakem projektu poleg VP povprečno sodeluje pribliţno 13
projektnih partnerjev. Partnerstva obsegajo najmanj 6 in največ 29 subjektov (brez VP).
Število vodilnih partnerjev oz. glavnih upravičencev (t.i. VP), ki prihajajo iz obeh drţav je
uravnoteţeno: 7 VP prihaja iz Republike Italije in 6 VP prihaja iz Republike Slovenije (trije
projekti, za katere je NO sofinanciranje odobril naknadno - v okviru 19. dopisne seje - so
prikazani v ločeni tabeli v tem poglavju).
Za Italijo:
-

3 VP iz Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine;

-

3 VP iz Deţele Veneta;

-

1 VP iz Deţele Emilia-Romagna.

Za Republiko Slovenijo:
-

2 VP iz Goriške statistične regije;

-

1 VP iz Gorenjske statistične regije;

-

3 VP iz Obalno-kraške statistične regije.

Javni razpis št. 01/2009. Sofinancirani projekti in partnerstvo.

Prednostna naloga

Akronim projekta

1

“Climaparks”

Datum podpisa
Pogodbe o
dotaciji
sofinanciranja
29/07/2010

1

“Sigma 2”

1

Št. projektnih partnerjev (brez VP)

SLO

8

26/07/2010

SLO

11

“Carso - Kras”

27/07/2010

SLO

16

1

“Adria A”

15/07/2010

ITA

27

1

“Safeport”

/11

ITA

6

Skupno št.
projektnih
partnerjev

68

ITA

29

Prednostna naloga 1

2

11

Območje
izvora VP

“Slowtourism”

20/07/2010

Za ta projekt je bilo sofinanciranje odobreno. Pogodba o dotaciji sofinanciranja še ni bila podpisana.
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2

“Citius”

04/08/2010

SLO

6

2

“Icon”

19/07/2010

SLO

14

2

“Know Us”

30/12/2010

ITA

15

Skupno št.
projektnih
partnerjev

64

Prednostna naloga 2

3

“Jeziklingua”

26/07/2010

ITA

11

3

“E-Health”

13/07/2010

ITA

12

3

“Shared Culture”

26/07/2010

SLO

6

3

“Parsjad”

05/08/2010

ITA

8

Prednostna naloga 3

Skupno št.
projektnih
partnerjev

37

Skupno

Skupno

169

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

Spodnja tabela prikazuje območja iz katerih prihajajo projektni partnerji, ki sodelujejo v okviru
sofinanciranih strateških projektov:
v okviru Prednostne naloge 1 sodeluje 45 italijanskih in 23 slovenskih PP;
v okviru Prednostne naloge 2 sodeluje 36 italijanskih in 28 slovenskih PP;
v okviru Prednostne naloge 3 sodeluje 18 italijanskih in 19 slovenskih PP.
Iz italijanskih deţel torej skupno prihaja 99 PP, iz slovenskih statističnih regij pa 70 PP.
Javni razpis št. 01/2009. Sofinancirani projekti in partnerstvo. Območja iz katerih prihajajo projektni partnerji.

PP ITA
Prednostna naloga

PP SLO

Akronim projekta
FVG

VEN

E-R

GO

GOR

OBA

1

3

1

“Climaparks”

2

1

2

1

“Sigma 2”

5

2

1

1

“Carso - Kras”

10

1

“Adria A”

9

4

4

1

“Safeport”

3

1

1

Prednostna naloga 1

Skupno PP

29

8

8

4

2

2

“Slowtourism”

3

7

5

1

12

OSR

1

1

1

1

4

1

5

2

2

1

NOT

1
13

4

0

1
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2

“Citius”

1

1

1

1

1

1

2

“Icon”

6

1

1

2

1

2

1

2

“Know Us”

5

3

2

1

1

3

Prednostna naloga 2

Skupno PP

15

12

9

5

13

5

4

1

3

“Jeziklingua”

3

2

3

“E-Health”

1

3

3

“Shared Culture”

1

2

3

“Parsjad”

1

Prednostna naloga 3

Skupno PP

6

7

5

1

50

27

22

10

Skupno

6
1

1

1

4

1

2

1

1

2

1

13

4

0

16

31

12

1

4

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

V okviru projektov naštetih v spodnji tabeli, za katere je NO sofinanciranje odobril naknadno (v
okviru 19. dopisne seje v mesecu marcu 2011), italijanska vodilna partnerja prihajata iz
Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine in iz Deţele Emilia-Romagna, slovenski VP pa iz
Obalno-kraške statistične regije.

Javni razpis št. 01/2009. Dodatno sofinancirani projekti in partnerstvo.

Prednostna naloga

Akronim projekta

1

“Interbike”

Datum podpisa
Pogodbe o
dotaciji
sofinanciranja
/

2

“Trans2Care”

3

“Openmuseums”

Območje
izvora VP

Št. projektnih partnerjev (brez VP)

SLO

24

/

ITA

12

/

ITA

11

Skupno
projektnih
partnerjev

47

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

V spodnji tabeli so našteta območja iz katerih prihajajo projektni partnerji treh projektov, za
katere je bilo sofinanciranje dodatno odobreno:
v okviru Prednostne naloge 1 sodeluje 13 italijanskih in 11 slovenskih PP;
v okviru Prednostne naloge 2 sodeluje 6 italijanskih in 6 slovenskih PP;
v okviru Prednostne naloge 3 sodeluje 6 italijanskih in 5 slovenskih PP.
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V projekte je skupno vključenih 25 PP iz italijanskih deţel in 22 PP iz slovenskih statističnih
regij.
Javni razpis št. 01/2009. Dodatno sofinancirani projekti in partnerstvo. Območje izvora projektnih partnerjev.

PP ITA
Prednostna naloga

PP SLO

Akronim projekta
FVG

VEN

E-R

GO

GOR

OBA

1

3

1

“Interbike”

5

5

3

7

2

“Trans2Care”

3

2

1

2

3

“Openmuseums”

3

2

1

1

Skupno PP

11

9

5

10

OSR

2

2

1

2

1

2

7

3

NOT

0

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

V okviru standardnih projektov, uvrščenih v postopek ocenjevanja kakovosti, so večino
projektnih predlogov pri vseh treh prednostnih prispevali vodilni partnerji iz Italije (148
predlogov v primerjavi z 49 predlogi s slovenske strani).
Javni razpis št. 02/2009. Območje izvora predlagateljev projektov, ki so se uvrstili v postopek ocenjevanja
kakovosti.
Prednostna naloga
Prednostna naloga 1
Prednostna naloga 2
Prednostna naloga 3
SKUPNO

Št.
projektov

Od teh VP iz Italije

Od teh VP iz Slovenije

53

42

11

71

53

18

74

54

20

198

149

49

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

Javni razpis št. 02/2009. Območje izvora upravičencev projektov, ki so se uvrstili v postopek ocenjevanja
kakovosti. Število vključenih subjektov.
VP-PP

Št. vključenih subjektov

ITA

936

SLO

644

SKUPNO

1.580

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih
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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.
Glede na stanje izvajanja projektov v času priprave Letnega poročila, informacije v skladu z
zgoraj navedenima členoma niso relevantne.

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.
Projekti, ki se izvajajo, so zastavljeni tako, da prispevajo k doseganju ciljev, zastavljenih v
lizbonskem procesu, vendar v tem trenutku ocena doseţenega napredka ni moţna.
- Ustrezen prikaz, kjer je primerno, učinkov izvajanja operativnega programa na spodbujanje
enakih možnosti med moškimi in ženskami ter opis partnerskih sporazumov.
Ocena učinkov spodbujanja enakih moţnosti trenutno ni smiselna, ker je izvajanje projektih
aktivnosti šele v začetni fazi. Nekaj tozadevnih informacij vsebuje 3. poglavje tega poročila.

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 projektne partnerje – pripravlja Skupni tehnični sekretariat, 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 »Priročnik 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 (zlasti v poglavjih 5, 7 in 8), navaja, da morajo upravičenci
v okviru izvajanja projekta spoštovati določila posameznega javnega razpisa in veljavno
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nacionalno zakonodajo ter zakonodajo Skupnosti s področja javnega naročanja. Priročnik izrecno
navaja tudi direktivi 2004/17/ES in 2004/18/ES ter specifične nacionalne predpise.
Med drugim velja poudariti, da so si organi Programa glede javnega naročanja v čezmejnem
prostoru (tematika je predmet obširne razprave na evropski ravni), skušali najti odgovore vezane
na specifične problematike, ki zadevajo, na primer določitev nacionalne zakonodaje, ki naj bi se
uporabljala za postopke javnega naročanja in sama 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.
Uradni vzorci Pogodbe o partnerstvu – ki jo vodilni partner sklene s projektnimi partnerji – in
Pogodbe o dotaciji sofinanciranja – ki jo podpišeta organ upravljanja in vodilni partner –
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 Operativnega programa.
Ob tem velja poudariti, da v skladu s poslovnikom, v okviru Nadzornega odbora 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.
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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 obdobju, ki ga zajema poročilo, se teţave v zvezi z upoštevanjem zakonodaje Skupnosti niso
pojavljale.
Natančnejša ocena na ravni posameznih projektov bo moţna naknadno, v skladu z nadaljnjim
izvajanjem projektnih aktivnosti.
Kot je bilo ţe ugotovljeno, pet (ADRIA-A, CITIUS, KNOW-US, ICON, in SafePORT) od 16 projektov,
sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 1/2009, zapade pod pravila o drţavnih pomočeh. Pri
prvih treh projektih zapade pod pravila o drţavnih pomočeh sofinanciranje aktivnosti, ki jih
izvajajo nekateri slovenski projektni partnerji, medtem ko pri projektu ICON zapadejo pod
pravila o drţavnih pomočeh tudi nekatere aktivnosti, ki jih izvajajo italijanski projektni parterji.
V vseh primerih pa so bila finančna sredstva dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (ES) št.
1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis v
najvišjih zneskih, ki jih Uredba dovoljuje. Pogodba o dotaciji sofinanciranja za projekt SafePORT
še ni bila podpisana, saj trenutno še poteka podrobnejša presoja določenih projektnih aktivnosti
slovenskih projektnih partnerjev glede relevantnosti za drţavne pomoči.
V zvezi z ocenjevanjem kakovosti 198 standardnih projektov, predloţenih v okviru javnega
razpisa št. 02/2009, jih bo 52 ocenjenih tudi z vidika drţavnih pomoči, skladno s postopkom, ki
je določen v Priročniku za ocenjevanje.

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 letu 2010 so se med programskimi partnerji nadaljevale teţave, ki so se pojavile ţe v letu
2009. Te so vplivale na izvajanje Programa in dejansko ovirale njegovo upravljanje. Teţave so se
nanašale na:
1. razpis št. 01/2009 za strateške projekte - zaradi predloţitve pritoţb na Upravno sodišče v
Trstu;
2. razpis št. 02/2009 za standardne projekte - v zvezi s postopkom preverjanja in
ocenjevanja projektnih predlogov;
3. razpis št. 03/2011 za oţje kopensko območje, v skladu s točko 21 Priloge II Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 – interpretacijske teţave, ki ovirajo predvsem odobritev besedila
javnega razpisa in prilog k javnemu razpisu.
V okviru dolgotrajnih pogajanj med programskimi partnerji, ki so se zaključila s sklepi
Nadzornega odbora sprejetimi na 19. in 20. dopisni seji, so bile vse tri navedene točke
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obravnavane skupaj. V nadaljevanju je podan podrobnejši opis obravnave vseh treh kritičnih
točk v okviru pogajanj.
1. Pri strateških projektih so se teţave pojavile zaradi številnih zahtev s strani
upravičencev za dostop do dokumentacije, v zvezi s katerimi je OU s pomočjo STS
uspešno izvedel ustrezne postopke, ter zaradi pritoţb, ki so jih nekateri VP vloţili na
Deţelno upravno sodišče Furlanije Julijske krajine.
Dva upravičenca sta vloţila pritoţbi na Deţelno upravno sodišče Furlanije Julijske
krajine, ker sta bila njihova projektna predloga izključena iz ocenjevanja kakovosti. Gre
za projekta z akronimoma »SUPPORT SME's« in »FESTIVAL«. Potem ko je Deţelno upravno
sodišče ugodilo prvi pritoţbi vloţeni s strani Gospodarske, industrijske, obrtne in
kmetijske zbornice Benetke («Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Venezia«), VP projekta »SUPPORT SME's«, je bila na 14. dopisni seji sprejeta odločitev,
da se v skladu z načelom »samozavarovanja« (v italijanskem pravnem redu t.i. načelo
»autotutela«) ponovno obravnava vse štiri projektne predloge, ki so bili sprva izključeni
zaradi podobnih razlogov (vloga je bila poslana preko italijanske poštne storitve »Pacco
celere« in je prispela po zaključku razpisnega roka). Po potrditvi prednostne lestvice s
strani Nadzornega odbora februarja 2010, se je zaradi ponovne obravnave omenjenih
projektov postopek podaljšal. Uradno se je zaključil na 16. dopisni seji dne 15. aprila
2010.
Po objavi prednostne lestvice je VP projekta TRANS2CARE, Univerza v Trstu, vloţil
pritoţbo. Gre za prvi upravičen projekt na prednostni lestvici prednostne naloge 2, za
katerega sofinanciranje ni bilo odobreno zaradi nezadostnih sredstev v okviru javnega
razpisa. Pritoţba je vsebovala tudi zahtevo za začasno prekinitev postopkov povezanih z
odobrenimi projekti prednostne lestvice za prednostno nalogo 2. Sledila je odločitev, da
se do sklepa upravnega sodišča odloţi sklenitev Pogodbe o dotaciji sofinanciranja za
zadnji upravičen projekt na prednostni lestvici, za katerega je bilo sofinanciranje
odobreno. Gre za projekt z akronimom »KNOW US«.
Občina Salzano (Venezia) je za strateški projekt z akronimom »CULTUREMUS« 9. junija
2010 vloţila izredno pritoţbo pri predsedniku Republike Italije. Pritoţba je bila dne 17.
septembra 2010 prenesena v pristojnost Upravnega sodišča Avtonomne deţele Furlanije
Julijske krajine. V zvezi z omenjenim projektom so bili v okviru postopka preverjanja
administrativne ustreznosti in upravičenosti ugotovljeni zadrţki, ki jih ni bilo mogoče
odpraviti (dokumentacija v tiskani obliki ni bila predloţena). V času priprave tega letnega
poročila še ni določen datum obravnave na Upravnem sodišču Avtonomne deţele
Furlanije Julijske krajine.
2. Glede standardnih projektov Nadzorni odbor, zaradi bliţajoče se redne seje in potrebe
po podrobnejši obravnavi specifičnih primerov, da ne bi prišlo do pritoţb, ni sprejel
predloga, da bi se projekti predloţeni v okviru razpisa št. 02/2009, ki izpolnjujejo pogoje
za posredovanje v postopek ocenjevanja kakovosti, odobrili na dopisni seji, zato da bi se
pospešilo izvajanje programskih aktivnosti. Ta točka je bila zato dana na dnevni red 9.
redne seje NO, ki je potekala 29. junija 2010. Nasprotujoča stališča članov Nadzornega
odbora niso privedla do potrebnega soglasja za potrditev rezultatov preverjanja
administrativne ustreznosti in upravičenosti, ki je podlaga za posredovanje vlog v
postopek ocenjevanja kakovosti.
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3. Pri javnem razpisu št. 03/2011 so se teţave pojavile pri interpretaciji in izvajanju Priloge
I k Odločbi Evropske komisije C(2006)3473 z dne 4. avgusta 2006, na podlagi katere je
prišlo do sprememb Operativnega programa glede sredstev namenjenih t.i. “kopenski
meji”. V skladu s to določbo je Organ upravljanja s pomočjo Skupnega tehničnega
sekretariata pripravil besedilo javnega razpisa št. 03/2010 za predloţitev standardnih
projektov, ki bodo sofinancirani s sredstvi namenjenimi oţjemu kopenskemu območju in
sicer gre za obmejno območje Deţele Furlanije Julijske krajine in Republike Slovenije.
Predlog razpisa in razpisna dokumentacija, ki je sestavni in stvarni del razpisa, sta bila
predloţena v odobritev Nadzornemu odboru na 17. dopisni seji, ki jo je pričel Organ
upravljanja 6. maja 2010. Zaradi neuspešnega izida seje, je bila zadeva dana na dnevni
red 9. redne seje Nazornega odbora, z dne 29. junija 2010. Kot ţe navedeno, je bila seja
prekinjena brez potrditve javnega razpisa št. 03/2010. Od maja 2010 je bilo besedilo
razpisa dostopno na intranet omreţju Programa, kjer je objavljena dokumentacija, ki jo
STS pripravlja za NO.
Zaradi prekinitve seje NO v mesecu juniju in posledične ustavitve izvajanja programskih
aktivnosti je Evropska komisija posredovala pri iskanju ustreznih rešitev za ponovni začetek
izvajanja programskih aktivnosti. V zvezi s tem je Komisija predlagala sestanek z OU,
programskimi partnerji ter njihovimi funkcionarji.
Ker se ni bilo mogoče dogovoriti za sestanek programskih partnerjev v Bruslju, je bilo na predlog
Komisije sklicano nadaljevanje 9. seje NO prekinjene 29. junija, ki je potekalo 12. oktobra 2010
na Brdu pri Kranju ob prisotnosti direktorja Direktorata E Generalnega direktorata EK za
regionalno politiko Joséja Palma-Andresa.
Na sestanku, ki je potekal 12. oktobra 2010 na Brdu pri Kranju, se je ob odsotnosti članov z
glasovalno pravico in sicer predstavnikov italijanskega Ministrstva za gospodarski razvoj - MISE,
italijanskega Ministrstva za gospodarstvo in finance - MEF, Deţele Emilia-Romagna in Deţele
Veneto, predstavilo in obravnavalo prerazporeditev sredstev z namenom sofinanciranja prvega
upravičenega projekta na prednostni lestvici za posamezno prednostno nalogo, ki ni bil
sofinanciran zaradi nezadostnih sredstev v okviru javnega razpisa za strateške projekte,
rezultate preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti standardnih projektov in javni
razpis št. 03/2010 za oţje kopensko območje s prilogami. Da bi se lahko odsotni člani NO
seznanili s predstavljenimi in sprejetimi stališči, so na sestanku prisotni pripravili in sprejeli t.i.
»Position Paper«, s katerimi se je izvrševanje stališč odloţilo do 26. oktobra 2010 in tako
omogočili organizacijo politično-institucionalnega sestanka med italijanskimi predstavniki
programskih partnerjev.
Zato, da bi presegli nastale teţave in oblikovali skupno nacionalno stališče v zvezi z
nadaljevanjem izvajanja Programa, je MISE – DPS (Oddelek za razvojno politiko) dal pobudo za
medinstitucionalno usklajevanje med italijanskimi partnerji in prevzel vlogo predstavnika
enotnega nacionalnega stališča napram slovenskim organom in Komisiji.
Prvi sestanek med politično-institucionalnimi predstavniki italijanskih programskih partnerjev je
potekal 28. oktobra 2010 v Rimu in predstavlja začetek pogajanj, ki so se zaključila v mesecu
marcu 2011.
Zapletena pogajanja so privedla do skupnega dogovora, v celoti sprejetega v okviru dveh
dopisnih sej:
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na prvi dopisni seji so bili potrjeni: prerazporeditev sredstev z namenom
sofinanciranja prvega upravičenega projekta na prednostni lestvici za posamezno
prednostno nalogo, ki ni bil sofinanciran zaradi nezadostnih sredstev v okviru
javnega razpisa za predloţitev strateških projektov, javni razpis št. 03/2011 za oţje
kopensko območje in seznami standardnih projektov in sicer upravičenih projektnih
predlogov uvrščenih v nadaljnji postopek ocenjevanja kakovosti in neupravičenih
projektnih predlogov;
v okviru druge dopisne seje so bili potrjeni priloge k javnemu razpisu št. 03/2011 in
priročnik za ocenjevanje projektov.
Dopisna seja št. 19 se je zaključila 8. marca 2011, 20. dopisna seja pa 1. aprila 2011. Zaključki
dolgotrajnih politično-institucionalnih pogajanj med programskimi partnerji so bili predstavljeni
na sestanku, ki je 11. marca 2011 potekal v Bruslju.

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).
Organizacijska struktura, v okviru katere se izvaja Operativni program, temelji na izkušnjah
pridobljenih z izvajanjem ukrepov EU iz prejšnjih programskih obdobji, jih z uporabo dodatno
valorizira ter se ustrezno prilagaja novim zahtevam zakonodaje Skupnosti in smernicam
italijanskega Nacionalnega strateškega okvira 2007/2013 ter slovenskega Nacionalnega
strateškega okvira za programe cilja 3 v sedemletnem obdobju 2007-2013.
Struktura deluje v okviru upravne ureditve Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine, skladno
s Pravilnikom o organizaciji deţelne uprave in njenih institucij, odobrenim z Odlokom
predsednika deţelnega odbora št. 277 z dne 27. avgusta 2004 in kasnejšimi spremembami in
dopolnitvami.
V pravilniku opredeljen organigram deţelne uprave določa, da se funkcijo Organa upravljanja
dodeli začasno imenovanemu vodji Sluţbe za upravljanje EU skladov Glavne direkcije za kulturo,
šport, mednarodne odnose in odnose z EU pri Predsedstvu Avtonomne deţele Furlanije Julijske
krajine, funkcijo Organa za potrjevanje pa začasno imenovanemu direktorju Sluţbe za evropsko
integracijo, mednarodne odnose in finančno upravljanje. Revizijski organ je strukturno umeščen
v Glavno direkcijo za finance, premoţenje in načrtovanje, kjer za izvajanje pripadajočih nalog
skrbi začasno imenovani direktor Nadzorne sluţbe Skupnosti.
V letu 2009 je bil sprejet deţelni zakon št. 13 z dne 30. julija 2009, tako imenovani “Zakon
Skupnosti 2008”, objavljen v Uradnem listu Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine št. 31 z
dne 5. avgusta 2009. Zakon v svojem 43. členu vsebuje določbe za izvajanje Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, ki zadevajo dodeljevanje predplačil
upravičencem in spreminjajo “Zakon Skupnosti 2007” št. 7, z dne 21. julija 2008 v 36. členu.
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Ob tem je bil leta 2010 sprejet Sklep ES C(2010)2343 z dne 20. aprila, s katerim je EK potrdila
spremembe Operativnega programa, odobrene s strani Nadzornega odbora na 12. dopisni seji, ki
se je zaključila 2. novembra 2009. Med drugim se v skladu z omenjenimi spremembami v
Operativni program vključi sredstva namenjena oţjemu kopenskemu čezmejnemu območju iz 21.
točke Priloge II k Pravilniku (ES) št. 1083/2006.
Novo besedilo OP določa, da prvostopenjsko kontrolo v Italiji izvaja Avtonomna deţela Furlanija
Julijska krajina in sicer neodvisni organ, ki zagotavlja enotno in učinkovito izvajanje kontrole.
Ustanovi se tudi Čezmejno koordinacijsko delovno skupino, ki pomaga Nadzornemu odboru pri
delovanju in odločanju ter povečata se najvišja in najniţja skupna vrednost malih projektov
(spremembe Operativnega programa so podrobneje opisane v LPI 2009).

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.
V obdobju poročanja ni prišlo do bistvenih sprememb projektov po njihovem zaključku.

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 Nadzornega odbora 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
posamezni drţavi članici (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
Letno poročilo o izvajanju 2010

47

opozoriti, da je projekt "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.

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 strukturiran 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 in IPA, Ljubljana.
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 Skupnim tehničnim sekretariatom 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 Nadzorni odbor in je bil objavljen
skupaj z razpisi Organa upravljanja.
Na projektni ravni so upravičeni in zakoniti tisti izdatki, ki so navedeni v Prijavnici in v Opisu
stroškovnega načrta, ki ju je odobril Nadzorni odbor 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 VP in PP v
obdobju upravičenosti, ki ga določa javni razpis in so bila zanje predloţena ustrezna potrdila o
plačilu, so bili potrjeni s strani prvostopenjskih kontrolorjev ter so nastali skladno z veljavnimi
predpisi s področja javnega naročanja, drţavnih pomoči, informiranja in obveščanja. Ob tem
velja tudi prepoved dvojnega oziroma večkratnega sofinanciranja.
V letu 2010 so upravičenci sofinanciranih strateških projektov posredovali prva poročila in prve
zahtevke za izplačilo. Izdatke je Organ za potrjevanje vključil v zahtevek za plačilo, ki ga je
decembra predloţil Evropski komisiji (glej poglavje 1.2).
Prvostopenjski kontrolorji izvajajo upravno oz. administrativno kontrolo na 100% zahtevanih
izdatkov sofinanciranih projektov ter kontrolo na kraju samem. Pri posameznem upravičencu je
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v času trajanja projekta predvidena vsaj ena kontrola na kraju samem. 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. Na letni ravni je v skladu s
Tehnično-administrativnim sporazumom, ki so ga podpisali programski partnerji, potrebno
opraviti kontrole na kraju samem za vsaj 20% skupnih potrjenih izdatkov nastalih v posamezni
drţavi članici.
V letu 2010 sta kontrolni enoti v Sloveniji in Italiji pregledali vmesna poročila in zahtevke za
izplačilo, ki so jih zahtevali upravičenci 11 strateških projektov. Potrdili sta upravičene izdatke,
ki so bili nato vključeni v zahtevke za povračilo.
Pojavile so se manjše teţave v povezavi z neupravičenimi izdatki, ki niso bile sistemske narave:
krajše obdobje za predloţitev vmesnih poročil in zahtevkov za izplačilo so projektne partnerje
primorali k vključevanju izdatkov, za katere dokazila niso bila povsem ustrezna. Ob tem velja
poudariti, da se je veliko novih upravičencev prvič srečalo s postopki poročanja v okviru
projektov teritorialnega sodelovanja, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov, kar je privedlo
do nekaterih netočnosti in napak, ravno zaradi pomanjkanja izkušenj pri poročanju. V pomoč
upravičencem so bile v Sloveniji in Italiji organizirane informativne delavnice o poročanju in
upravičenih izdatkih v okviru Programa.
Po opravljenih prvostopenjskih kontrolah VP predloţijo organu upravljanja, v skladu z roki
določenimi v Pogodbi o dotaciji sofinanciranja, zahtevke za izplačilo z vmesnim poročilom o
izvajanju projekta, originalnimi Izjavami o potrjenih izdatkih, ki jih izdajo prvostopenjski
kontrolorji ter seznamom vseh potrjenih računov.
Skupni tehnični sekretariat zahtevke za izplačilo preveri na osnovi kontrolnega lista iz Priročnika
za izvajanje notranjih postopkov Organa upravljanja in slednjemu predloţi dokumentacijo o
projektu skupaj z zahtevki za izplačilo. Organ upravljanja posreduje dokumentacijo Organu za
potrjevanje, ki pripravi zahtevek za povračilo in ga posreduje Evropski komisiji za izplačilo
sredstev.
V zvezi s sistemom drugostopenjske kontrole, revizijski organ 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 delu ki se nanaša na Skupni revizijski organ.
Evropska komisija lahko izvaja dodaten nadzor nad sofinanciranimi operacijami.
V zvezi s tem je potrebno poudariti, da je med obveznostmi upravičencev 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.
VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE
Po spremembah O.P., ki so bile odobrene s sklepom Komisije aprila 2010, se je pričelo tudi z
racionalizacijo aktivnosti predvidenih v delu O.P., ki se nanaša na sistem vrednotenja Programa.
Na dan priprave tega poročila se vrednotenje še ni pričelo, saj menimo, da je bolje počakati, da
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bo izvajanje strateških in standardnih projektov bolj napredovalo, kar bo omogočilo analizo, ki
bo pripomogla k izboljšanju postopkov izvajanja Programa in upravljanja projektov. Organ
upravljanja in Skupni tehnični sekretariat sta na podlagi izkušenj pridobljenih pri izvajanju prvih
dveh javnih razpisov št. 01/2009 in št. 02/2009, poenostavila postopke za predloţitev vlog v
okviru javnega razpisa št. 03/2011. V letu 2011 nadaljujeta tudi s spremembami za izboljšavo
Pogodb o dotaciji sofinanciranja, zato sta v sodelovanju z OP in RO, vodilnim partnerjem
odobrenih projektov posredovala razlago glede poenostavitve upravljanja finančnih načrtov.
Postopek ocenjevanja projektov, ki ga določajo priročniki za ocenjevanje projektov odobreni za
vsak posamezni razpis v okviru Programa, je podrobno opisan v Letnem poročilu o izvajanju za
leto 2009.
Velja izpostaviti, da je v okviru razpisa št. 01/2009 za predloţitev strateških projektov (druga
faza postopka), Skupni tehnični sekretariat pripravil pregled različnih razlogov za
zavrnitev/zavrţbo, ugotovljenih v okviru preverjanja formalne ustreznosti.
Zaradi občutljive narave tovrstnega gradiva je bil pregled obravnavan 12. novembra 2009 v
okviru tehničnega sestanka (skladno s spremembo Operativnega programa, ki jo je Evropska
komisija odobrila z Odločbo K(2010) št. 2343 z dne 20. aprila 2010, je bila Čezmejna
koordinacijska delovna skupina tudi uradno potrjena), ob prisotnosti programskih partnerjev 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 razpisa za strateške
projekte se je uporabil tudi v okviru razpisa št. 02/2009 za predloţitev standardnih projektov.
Dvoumne in teţavnostne primere je preveril zunanji pravni svetovalec Programa.
Ocenjevanje kakovosti strateških projektov je opravil Skupni tehnični sekretariat v sodelovanju s
70 italijanskimi in slovenskimi ocenjevalci, ki so ocenili projekte s svojega strokovnega področja
– Sekretariat dodeli posameznim ocenjevalcem v ocenjevanje projekt s pripadajočega
strokovnega področja -. Projektna dokumentacija je bila dostopna na spletni strani Programa z
uporabo osebnega gesla.
V letu 2010 je Skupni tehnični sekretariat izvedel ocenjevanje formalne ustreznosti in
upravičenosti standardnih projektov, kot navedeno v poglavju 2.1.1. tega poročila. Trenutno se
izvaja ocenjevanje kakovosti, ki je steklo po zaključku pogajanj med partnerji Programa marca
2011. Ocenjevanje izvaja Skupni tehnični sekretariat ter italijanski in slovenski ocenjevalci
(vključenih je več kot 200 ocenjevalcev). Pred začetkom postopka ocenjevanja kakovosti je
Skupni tehnični sekretariat, 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).
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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 operativnem programu 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 Organ
upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 pripravil informacijski
sistem imenovan MIS – »Spremljanje Italija-Slovenija 2007-2013«, ki ga trenutno razvija in preko
katerega posreduje vse potrebne informacije in podatke v skladu z zahtevami nacionalnega
skupnega informacijsko-komunikacijskega protokola, ki ga je razvil IGRUE – »Ispettorato
Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea« (Glavni inšpektorat za finančne odnose z
Evropsko unijo).
Sistem spremljanja in nadzora Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija – OP SLO-IT
ESRR 2007-2013, 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 komunikacijskega protokola posreduje podatke 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 izdelane za ROP ESRR 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 (Organ upravljanja,
Skupni tehnični sekretariat, Organ za potrjevanje in Revizijski organ) ter vsi programski partnerji
dostopajo v skladu z avtorizacijo in predhodno prijavo, kar jim omogoča različne načine uporabe
(upravljanje, vnos podatkov, prikazovanje).
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.
Skupni tehnični sekretariat 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. Za laţji dostop in
uporabo sistema je Skupni tehnični sekretariat pripravil priročnik za uporabnike z informacijami
o funkcijah informacijskega sistema in pomenu zahtevanih informacij.
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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.
Sistem zagotavlja:
upravljanje osnovnih podatkov vseh sofinanciranih projektov v okviru Programa ter
osnovnih podatkov o subjektih, ki sodelujejo pri izvajanju projektov (upravičenci,
izvajalci);
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 in drugostopenjskih kontrolah ter o kontrolah, ki jih
je opravil Organ za potrjevanje, vključno z ugotovitvami;
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 drţavni 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: v sodelovanju s Skupnim tehničnim sekretariatom neposredno upravlja
strukturo Programa (klasifikacije, finančni načrti), postopke preverjanja podatkov in
skrbi za povezovanje s portalom IGRUE;
Organ za potrjevanje: ima vpogled v podatke in lahko preverja vse podatke vnesene v
podatkovno bazo. Bo lahko upravljal s podatki, ki so v njegovi pristojnosti (podatki o
certificiranih izdatkih) takoj ko bo vzpostavljena tozadevna funkcija;
Revizijski organ: ima vpogled v podatke in lahko preverja vse podatke vnesene v
podatkovno bazo. Lahko jih bo uporabljal kot osnovo za vzorčenje projektov, ki bodo
predmet revizije in bo lahko vnašal 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.
V presoji je tudi moţnost, da bi se vodilnim partnerjem projektov dovolil dostop do sistema in
vnos nekaterih podatkov, ki zadevajo poročanje o nastalih izdatkih.
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Sistem MIS, opremljen s certifikatom IGRUE, omogoča posredovanje podatkov od konca meseca
decembra 2009.
Organ upravljanja Programa je eden izmed redkih italijanskih OU v okviru Evropskega
teritorialnega sodelovanja, ki uporablja in dopolnjuje skupni komunikacijski protokol ter
posreduje zahtevane podatke IGRUE v predvidenih rokih.
V letu 2010 je sektor za spremljanje, ki organizacijsko pripada Skupnemu tehničnemu
sekretariatu, štel 6 oseb – od teh 4 z italijanske strani in 2 s slovenske strani.

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.

Letno poročilo o izvajanju 2010

53

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 Skupnemu tehničnemu sekretariatu
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 Operativnim programom. Ključne kazalnike
in kazalnike zaposlovanja ter kazalnike rezultatov NSO pa upravičenci izberejo, kvantificirajo in
posredujejo po odobritvi projektov. V zvezi s tabelami, ki prikazujejo kazalnike fizičnega
izvajanja in rezultatov/učinkov, velja za vsak posamezni kazalnik pojasniti, da je bil »cilj«
(pričakovana vrednost) določen v fazi določitve operativnega programa in da je bila »vrednost«
(doseţena vrednost) pridobljena na osnovi podatkov, ki so jih upravičenci navedli v prijavnicah
odobrenih projektov. Razlika med navedeno vrednostjo kazalnikov fizičnih rezultatov in končno
pričakovano vrednostjo je nastala zaradi časovnega zamika med obdobjem priprave/pogajanj, ki
so privedla do odobritve OP (julij 2005 – oktober 2007) in obdobjem izbora in odobritve
projektov po objavi prvega javnega razpisa št. 01/2008 (prva stopnja) in št. 01/2009 (druga
stopnja), ki je potekal v dveh stopnjah, in sicer 15. oktobra 2008 in 1. julija 2009.
V zvezi z metodologijo zbiranja fizičnih podatkov, na katerih temeljijo kazalniki prikazani v
tabeli, naj pojasnimo, da so bile v OP določene ciljne vrednosti kazalnikov primerjane s podatki
pridobljenimi na podlagi vrednosti navedenih v Prijavnicah odobrenih projektov, katerih analiza
in opredelitev sta bili izvedeni v fazi preverjanja administrativne ustreznosti in
upravičenosti/ocenjevanja kakovosti predloţenih projektnih predlogov.
V okviru faze izvajanja projektnih aktivnosti bodo navedene vrednosti kazalnikov ponovno
določene ter posodobljene, in sicer na osnovi podatkov, ki jih bodo upravičenci navedli v
poročilih o izvajanju projektnih aktivnosti, ki jih v skladu z določili Pogodbe o dotaciji
sofinanciranja predloţijo Organu upravljanja.
V zvezi s finančnim izvajanjem se podatki o prevzetih obveznostih zbirajo s pomočjo posebnih
obrazcev, ki jih pripravi Skupni tehnični sekretariat, medtem ko se podatke o plačilih lahko
pridobi iz obrazcev za poročanje. Kar zadeva finančno izvajanje, se presoja moţnost, da bi lahko
tudi upravičenci uporabljali informacijski sistem spremljanja in vnašali podatke.
Po zaključenem zbiranju sekretariat 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, je predvidena obdelava podatkov za pripravo:
- 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;
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- 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 in 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 koriščenja 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 ESS. 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 potencialni upravičenec/prijavitelj 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 Operativnega programa. 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.
V Prijavnici je predvideno 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 tudi splošnejši kazalnik (zahteva se navedbo DA/NE) s pomočjo
katerega je mogoče oceniti ali projekt vpliva na spodbujanje enakih moţnosti (med spoloma in
nediskriminacijo).
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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.
Trenutno ni razpoloţljivih podatkov, ker se je operativno izvajanje predvidenih aktivnosti šele
pričelo.
V okviru Prednostne naloge 1 je bilo sofinanciranje odobreno 6 strateškim projektom
predloţenim 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

3.085.000,00

3.289.000,00
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5.

SAFEPORT

Autorità Portuale Venezia

6.

INTERBIKE

Regionalni razvojni center
Koper

2.730.000,00

3.514.000,00

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 vodilni partnerji 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 projektnih partnerjev, 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.

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

1A - Projekti za varovanje in
upravljanje okolja

20

5

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

KAZALNIK FIZIČNIH REZULTATOV
(PREDNOSTNA NALOGA 1)
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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

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

20

93

število

število občin/javnih teles

več kot 10 %

100%

%

25 %

100%

%

5

25

število

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

deleţ celotnega
programskega območja

deleţ zavarovanih
območij programskega
območja

število

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).
Operativno izvajanje predvidenih aktivnosti se je šele pričelo.
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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.
Operativno izvajanje predvidenih aktivnosti se je šele pričelo.
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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.
Trenutno niso na razpolago, ker se je operativno izvajanje predvidenih aktivnosti šele pričelo.
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 vodilni partnerji 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.
KAZALNIKI FIZIČNIH REZULTATOV
(PREDNOSTNA NALOGA 2)
2A - Projekti čezmejnega poslovnega
sodelovanja in promocije
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

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

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
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KAZALNIK REZULTATOV/UČINKOV
(PREDNOSTNA NALOGA 2)

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

2G - Podjetja, vključena v čezmejno
sodelovanje

60

/

število

število sporazumov o
sodelovanju

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

40

345

število

število vključenih
organizacij

2I - Ustvarjene mreţe v sektorju
turizma

5

2

število

število

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

50

/

število

število

2M - Izvedene čezmejne mreţe za
poklicno usposabljanje

5

5

število

število

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).
Operativno izvajanje predvidenih aktivnosti se je šele pričelo.

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
Operativno izvajanje predvidenih aktivnosti se je šele pričelo.
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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.
Trenutno niso na razpolago, ker se je operativno izvajanje predvidenih aktivnosti šele pričelo.
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

Letno poročilo o izvajanju 2010

63

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 vodilni partnerji 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
upravičeni 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.
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

44

število

število

Cilj

Vrednost

Enota

50

39

število

število

25

21

število

število

5.000

5.700

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
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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).
Operativno izvajanje predvidenih aktivnosti se je šele pričelo.

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.
Operativno izvajanje predvidenih aktivnosti se je šele pričelo.
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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.
KAZALNIKI FIZIČNE REALIZACIJE
(PREDNOSTNA NALOGA 4)
4A - Osebje Skupnega tehničnega
sekretariata

Cilj

Vrednost

Enota

12

14

število

število oseb

4B - Izvedeni komunikacijski dogodki

30

17

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

V nadaljevanju podajamo pregled vrednosti po posameznih kategorijah izdatkov, ki so vključene
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 vodilnega partnerja
(ITA) in projektnega partnerja (SLO).
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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

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 tabeli je navedena višina izdatkov v okviru prednostne naloge »Tehnična pomoč« na dan 31.
decembra 2010 (kumulativna vrednost):
Skupni znesek €

Sofinanciranje iz ESRR €

Nacionalno sofinanciranje €

1.458.028,21

1.239.323,98

218.704,23
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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
Glej poglavje 2.3 pričujočega letnega poročila.
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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.

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”. Vrednost certificiranih izdatkov tega projekta znaša 529.886,54 EUR. Projekt še ni
zaključen, saj še niso bila izvedena izplačila sredstev posameznim sodelavcem.
Za ta projekt je bil izdelan poseben finančni načrt v skupni vrednosti 2.839.000,00 EUR, ki
predvideva dve kategoriji izdatkov »Zunanji sodelavci« (1.419.000.00 EUR) in »Zaposleni«
(1.419.000,00 EUR).
Ob vzpostavitvi Skupnega tehničnega sekretariata je nastal projekt Tehnične pomoči “4TA 022009”, ki je omogočil pričetek in izvajanje programskih aktivnosti. Projekt je zaključen in
skupna vrednost certificiranih izdatkov znaša 155.175,71 EUR, porazdeljenih po kategorijah
»Zunanji sodelavci« - 46.103,36 EUR, »Srečanja« - 21.334,78 EUR in »Informiranje in
obveščanje« - 87.737,57 EUR.
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 Bohinjski Bistrici dne 29. junija 2010. 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 OP Slovenija-Italija 2007-2013«,
ki se je izvajal pred ustanovitvijo STS; nacionalni prvostopenjski kontrolorji.
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;
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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.
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.
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 (Furlanija Julijska krajina) in PP (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.
Stroški nastali do 31. decembra 2010 predstavljajo 17,77 % 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 (ES) št. 846/2009, vključno s dosežki,
primeri dobre prakse in pomembnimi dogodki.
Program in organi programa zadolţeni za upravljanje so se tudi leta 2010 trudili za izvajanje
strateških smernic, ki jih je Evropska komisija določa v zvezi z obveščanjem, pri čemer so se
upoštevale splošne določbe za informiranje in obveščanje javnosti o Strukturnih skladih,
opredeljene v 69. členu Uredbe (ES) št. 1083/2006, in specifične določbe iz členov 2-10 Uredbe
(ES) 1828/200612.
Glede na prejšnje programsko obdobje, ki ga je urejala Uredba (ES) št. 1159/2000, je bila
dejavnost obveščanja utrjena in okrepljena, tako da so navodila za sedemletno obdobje 20072013 bolj zavezujoča za izvajalce programa in končne upravičence.
Z namenom zagotavljanja širjenja informacij o moţnostih financiranja in njihove dostopnosti
vsem vključenim in zainteresiranim deleţnikom na programskem območju, kot tudi z namenom
zagotavljanja preglednosti, Uredba (ES) št. 1828/2006 določa pravila za izvajanje Uredbe (ES) št.
1083/2006 in Uredbe (ES) št. 1080/2006 na področju informiranja in obveščanja javnosti. Poleg
tega pa določa najmanjši obseg vsebine ukrepov za zagotavljanje informiranosti upravičencev o
moţnostih financiranja, ki jih skupaj zagotavljajo drţavi članici Italija in Slovenija ter Skupnost
preko ESRR. Prav tako so določene obveznosti obveščanja javnosti in postopkov, ki se jih morajo
potencialni upravičenci drţati pri predloţitvi vloge za financiranje, in merilih za izbor, ki se bodo
uporabljala.
S tem namenom je OU pripravil Komunikacijski načrt Programa (v nadaljevanju KN), ki ga je
Evropska komisija odobrila z dopisom št. 5387 dne 30. junija 2008. S tem dokumentom se
izpolnjuje določbe zgoraj navedene Uredbe (ES) št. 1828/2006 in se določa cilje, strategije,
ciljne subjekte in ukrepe, ki jih je potrebno izvesti, da se zagotovi informiranje in obveščanje
javnosti o OP.

12

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 ter
Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, spremenjene z
Uredbo Komisije (ES) št. 846/2009 z dne 1. septembra 2009.
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6.1 Nosilci in strukture
Z namenom zagotavljanje koordinacije in sodelovanja med izvajalci in različnimi pristojnimi
strukturami je OU, skupaj z odgovorno osebo za komunikacijo, ki deluje pri STS (prej je le-ta
deloval v okviru Začasne tehnične pomoči), v sodelovanju s slovensko Info točko in s
Komunikacijsko delovno skupino (v nadaljevanju KDS), stalno usklajeval različne informativne
ukrepe za deleţnike Programa.

OU
STS
S lo v e n s k a in f o to č k a
KDS

O p r e d e lite v s tr a te g ije
N a č r to v a n je in k o o r d in a c ija
P o s lu š a n je in v z p o s ta v lja n je o d n o s o v

6.2 Izvajanje, nadzor in spremembe Komunikacijskega načrta
KN, ki ga je pripravil OU ob pomoči predstavnikov posameznih programskih partnerjev v okviru
KDS, je strateški instrument Programa, ki opredeljuje povezanost glede informiranja in
obveščanja javnosti za programski obdobji 2000-2006 in 2007-2013, moţnosti financiranja in
programske aktivnosti na upravičenem območju.
OU je za informativne ukrepe, izvedene leta 2010, zagotovil, da je komunikacijski postopek
potekal v homogenem kontekstu ob upoštevanju načel usklajenosti, integracije in sinergije
ukrepov, preglednosti, maksimalne prepoznavnosti in v skladu z določbami prej omenjene
evropske zakonodaje.
OU je kot odgovorni organ za uresničitev, izvajanje in pravilni potek posameznih ukrepov13, ki jih
predvideva KN, ob operativni pomoči STS in slovenske Info točke, tudi leta 2010 zagotovil, da se
je ukrepe informiranja in obveščanja javnosti izvajalo v skladu z evropsko zakonodajo in
temeljnimi programskimi dokumenti.
Kot predpisuje točka a) 1. odstavka 4. člena Uredbe (ES) št. 1828/2006, so v nadaljevanju
predstavljene glavne spremembe, uvedene v KN na podlagi tega, kar je bilo uresničeno med
izvajanjem Programa:

13

69. člen Uredbe (ES) št. 1083/2006 in členi 1-4 ter 10 Uredbe (ES) št. 1828 /2006
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prilagoditev 9. poglavja »Proračunska sredstva« z aţuriranjem finančnih podatkov;
natančnejši opis Navodil za uporabo celostne grafične podobe za izvajanje ukrepov za
informiranje in obveščanje javnosti o projektih;
prilagoditev načina delovanja KDS. Leta 2010 je KDS, ki jo sestavljajo predstavniki
programskih partnerjev, spremljala KN predvsem prek pisnih in elektronskih sporočil z
enako učinkovitostjo kot leta 2009.
Posodobljen in spremenjen KN je predstavljen v prilogi 2 tega priročnika.

6.3 Cilji
KN je temeljni dokument za pravilno doseganje v njem opisanih operativnih ciljev, ki so:
Promocija prepoznavnosti Programa in ozaveščanje o njegovi vlogi;
Zagotavljanje dobrega in konstantnega toka tehničnih informacij, ki so koristne in
potrebne za razvoj kvalitetnih projektov in izvajanje aktivnosti informiranja in
obveščanja v teku izvajanja projektov;
Izboljšanje izmenjave informacij med programski partnerji in zagotavljanje učinkovitega
upravljanja komunikacije med organi programa in Evropsko komisijo;
Širjenje doseţenih rezultatov;
Razvoj sinergij z drugimi programi Skupnosti;
Promocija in podpora aktivnostim EU;
Zagotavljanje transparentnosti med postopkom izvajanja programa.

6.4 Ciljne skupine
Ciljne skupine teh dejavnosti informiranja in obveščanja javnosti so:
Javnost programskega območja;
Moţni upravičenci;
Deleţniki in upravičenci, predvideni v OP;
evropski centri za informiranje na teritoriju;
Institucije;
Drugi programi Skupnosti, ki zadevajo programsko območje in vanj vključene
deţele/statistične regije;
ES;
Posredniki informacij.
Ob upoštevanju teh ciljnih skupin so za doseganje zgoraj navedenih ciljev v KN opredeljeni
specifični instrumenti, ki jih je potrebno uveljaviti14.

14

Glej Komunikacijski načrt. Tabela št. 10. Operativni cilji in ciljne skupine Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija – Italija 2007-2013.
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Kot predpisuje 2. odstavek 4. člena Uredbe (ES) št. 1828/2006, se v tem poglavju namenja
posebno pozornost predvsem ukrepom za informiranje in obveščanje javnosti, ki so bile izvedene
leta 2010, na podlagi katerih se je:
namenilo večjo pozornost dodani vrednosti ukrepa EU,
objavilo seznam upravičencev z naslovom projekta in višino javnih sredstev,
nudilo potrebne informacije o najnujnejših postopkih, povezanih z
upravičencev v zvezi z ukrepi za informiranje in obveščanje javnosti.

odgovornostjo

Z namenom, da bi se ciljne skupine, opisane v 3. poglavju KN (glej tabelo 9 priloge 1), boljše
vključilo, so bili ukrepi za informiranje in obveščanje javnosti, izvedeni leta 2010, namenjeni
širokemu in heterogenemu občinstvu.
V tabeli 10 priloge 1 pričujočega Poročila je prikazan pregled različnih vrst uveljavljenih
informativnih ukrepov in različnih ciljnih skupin, ki so bile vključene.
Dejavnosti informiranja in obveščanja v letu 2009 so bile zastavljene tako, da so zajele vse
ciljne skupine navedene v 3. poglavju Komunikacijskega načrta (glej tabelo 9 v prilogi 1).
V tabeli 10 v prilogi 1 pričujočega poročila je naveden vpliv izvedenih komunikacijskih dejavnosti
na posamezne ciljne skupine.

6.5 Vrste ukrepov
Na podlagi 6. poglavja Komunikacijskega načrta, ki določa glavna orodja za informiranje in
obveščanje javnosti za posamezno referenčno skupino, lahko razlikujemo:
1. centralizirane dejavnosti, ki jih v glavnem izvaja OU s pomočjo STS (prej s pomočjo
ZTP). V to skupino spadajo informativni in izobraţevalni ukrepi, ki se izvajajo tudi preko
novega spletnega portala Programa: http://www.ita-slo.eu/
2. decentralizirane dejavnosti, ki jih koordinira OU
s pomočjo STS (prej s pomočjo ZTP) in KDS ;
s pomočjo STS (prej s pomočjo ZTP) in Slovenske info točke.
3. mreţenje in izmenjavo izkušenj za zagotavljanje učinkovitega izvajanja informativnih
ukrepov in izmenjave dobrih praks ter izkušenj o strategijah informiranja in doseţenih
rezultatih. Dejavnost je koordiniral OU v sodelovanju z ostalimi evropskimi programi in
organi.
Z upoštevanjem nujnosti pribliţevanja Evrope njenim prebivalcem ter ciljem po vključitvi
prebivalcev upravičenega območja Programa, je bilo komunikacijskim dejavnostim posebej
namenjenih 21 (20,5) dni v letu 2010 (glej tabelo 1 v prilogi 1). Dejavnosti so bile osredotočene
na lokalno raven (na osnovi evropskega načela “going local”15). Cilj je bil zagotoviti opremo,
kontakte in orodja za vzpostavitev pravilnega, poglobljenega in obširnega informiranja o
15

spreminjanje, na lokalni ravni, podobe EU, ki jo zaznavajo njeni prebivalci, za širjenje evropskega sporočila v
okviru lokalnih in regionalnih pobud in za ugotavljanje pričakovanj in ovir, ki preprečujejo komunikacijo institucijam
in prebivalcem.
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dejavnostih Evropske unije in predvsem Programa. Ukrepi namenjeni širši javnosti so usmerjali
navadne drţavljane na področje evropskega sofinanciranja ter so tako krepili pozitivne učinke
le-tega na lokalnem nivoju.
V spodnji tabeli in grafikonu so povzete izvedene dejavnosti:
Vrsta dejavnosti

Število dni

Centralizirane dejavnosti

2,0

Decentralizirane dejavnosti, ki jih
usklajuje OU

16,0

Mreţenje in izmenjava izkušenj

2,5

Skupaj dnevi

20,5

Centralizirane
dejavnosti

2%

Decentralizirane
dejavnosti, ki jih
usklajuje OU

Mreženje in
izmenjava
izkušenj

61%

37%

Upoštevajoč specifične cilje, ki so navedeni v KN (glej tabelo 2 v prilogi 1), so bile v letu 2010
izvedene razne promocijske, komunikacijske in informativne dejavnosti, ki jih je pripravil in
izvedel Organ upravljanja v sodelovanju s subjekti, ki so navedeni v prejšnjem odstavku. S
soudeleţbo različnih ciljnih skupin je bilo doseţenih sedem ciljev, ki so navedeni v tabelah 2 in 3
v prilogi 1.
Kot predvideva KN, izvedene aktivnosti spadajo v homogen kontekst, ki zdruţuje naslednje
elemente:
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-

uspešnost in učinkovitost;
preglednost;
prepoznavnost Programa in vloge Evropske unije;
spoštovanje ciljev iz Lizbone in Göteborga.

Promocijski material in predmeti za leto 2010 je naveden v tabelah 11 in 16 v prilogi 1.

6.6 Vsebina
Tudi leta 2010 je OU zagotavljal upoštevanje obveznosti v zvezi z informiranjem in obveščanjem
javnosti, predvidene z 69. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006, in hkrati, ob pomoči STS in
slovenske Info točke, jamčil, da so bili ukrepi za informiranje in obveščanje javnosti skladni s
predpisi KN Programa, torej s predpisi strateškega dokumenta, ki ima za cilj kar najbolj splošno
poročanje v medijih z različnimi oblikami in načini komunikacije na ustrezni lokalni ravni (1.
odstavek člena 7 Uredbe (ES) št. 1828/2006).
Namen informativnih aktivnosti je bil skladen s ciljem »Povečanja privlačnosti in konkurenčnosti
na programskem območju« zaradi česar je potrebno ustrezno usmeriti namen širjenja in
uresničevanja ukrepov na programskem območju.
V prilogi 1 je v obliki tabele prikazan pregled različnih vrst komunikacijskih ukrepov, izvedenih v
sklopu Programa tako glede na območje, na vrsto ukrepa ter doseţene rezultate v skladu s KN.
OU je v letu 2009 v sodelovanju s STS (prej v sodelovanju z ZTP) in Slovensko info točko ter KDS
organiziral različne vrste dogodkov, in sicer:
udeleţbo na dogodkih na evropski ravni, ki so se nanašali na tematike povezane z
izvajanjem Programa;
delavnice s potencialnimi upravičenci, kot na primer informativnimi dnevi in delavnice ob
objavi javnih razpisov št. 01/2009 (strateški projekti) in 02/2009 (standardni projekti);
tematske delavnice za upravičence o specifičnih temah, npr. drţavnih pomočeh;
nacionalne in mednarodne konference na in izven upravičenega območja;
stojnice, kjer so bili prikazani doseţeni rezultati na področju sodelovanja med Italijo in
Slovenijo v programskih obdobjih 2000-2006 in 2007-2013.

6.6.1 Dodana vrednost ukrepov Skupnosti
V novem programskem obdobju je EU namenila veliko pozornost komunikaciji z drţavljani, zato
je Program osredotočen na informativne dejavnosti, s katerimi se ţeli povečati ozaveščenost
drţavljanov programskega območja o vlogi EU, okrepiti transparentnost pri dejavnostih javnih
uprav in zagotoviti enakopravni dostop do informacij.
Kadar projekt prejme sredstva iz operativnega programa, ki ga sofinancira ESRR, upravičenec
zagotovi, da so udeleţenci projekta obveščeni o izvoru sredstev.
V skladu z določbami Navodil za uporabo celostne grafične podobe za izvajanje ukrepov za
informiranje in obveščanje javnosti o projektih, ki jih je pripravil OU v sodelovanju s STS, in ob
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upoštevanju členov 8 in 9 Uredbe (ES) št. 1828/2006, mora upravičenec biti sposoben nuditi
jasne informacije o tem, da je bil dotični projekt izbran v okviru Programa.

6.6.2 Spletna stran
Svetovni splet je danes nujno potrebno orodje za komunikacijo in informiranje različnih ciljnih
skupin, zato je zelo pomemben dejavnik za izvajanje Programa in idealno sredstvo za vse
dejavnosti, ki zadevajo prepoznavnost Programa in vloge EU. Zaradi tega sta način uporabe
spletnih vsebin in moţnost stalnega posodabljanja temeljnega pomena.
Krepitev vidnosti in dostopnosti informacij o moţnostih financiranja v okviru Programa prek
spleta bo torej omogočilo dejavno sodelovanje posameznih ciljnih skupin pri postopku izvajanja
OP.
V okviru komunikacijskih ukrepov ima pri širjenju informacij in moţnosti, ki jih nudi Program,
temeljno vlogo prav uradna spletna stran programa http://www.ita-slo.eu/, ki je na razpolago v
treh jezikih: italijanščini, slovenščini in angleščini. Posamezne vsebine se posodablja istočasno v
vseh jezikih.
Spletna stran je opremljena z »domačo stranjo« oziroma vstopno stranjo, prek katere lahko
uporabniki dostopajo do vseh ostalih strani in torej deluje kot kaţipot.
Vpogled se začne na »domači strani« spletnega portala in se lahko nadaljuje na dva načina.
Prvi način se nanaša na razdelek, ki se pojavi na zgornji strani portala in omogoča dostop do
štirih glavnih tematskih sklopov, ki so povzeti v nadaljevanju:
1) program; ta sklop vsebuje predstavitev Programa z opisom ciljev, prednostnih nalog
ukrepanja in sofinanciranj ESRR in s splošnim pregledom rezultatov Programa pobude Skupnosti
INTERREG IIIA SI-IT 2000-2006;
2) temeljni dokumenti; v tem sklopu so na razpolago uradni različici celotnega besedila OP v
slovenščini in italijanščini, predstavitev referenčnega zakonskega okvira in drugi temeljni
dokumenti;
3) novice; v tem sklopu so označeni referenčni organi glavnih programskih struktur in njihovi
kontakti;
4) projekti; v okviru tega posebnega sklopa, ki je namenjen potencialnim in končnim
upravičencem, je prisoten seznam upravičencev (črka (d) 2. odstavka člena 7 Uredbe (ES) št.
1828/2006), ki ga je pripravil OU.
Desni stolpec na »domači strani« je namenjen zadnjim novicam, spodnji del pa moţnostim
financiranja.
Tematske sklope smo leta 2010 stalno posodabljali in nekatere, kot na primer sklop pogosto
zastavljenih vprašanj (FAQ), tudi razširili.
Tudi leta 2010 je KDS zagotavljala svojo pomoč s posodabljanjem institucionalnih spletnih strani,
za katere je pristojna in sicer:
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
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Republika Slovenija:
http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropskega_teritorialnega_sodelovanja/op_slovenija_italija_2007_2013/

6.6.3 Dogodki, ki jih je organiziral Organ upravljanja
V letu 2010 je OU izpolnil tudi vse ostale pogoje, ki jih določa omenjena uredba. OU je
odgovoren za prirejanje naslednjih dogodkov:
a) vsaj ena obsežna informacijska dejavnost na leto, kot je določeno v Komunikacijskem
načrtu, v okviru katere so predstavljeni dosežki operativnih programov, vključno z velikimi
projekti, če je ustrezno;
a.1) veliki dogodki
Glede na izkušnje iz preteklih let je bil Program tudi v letu 2010 predstavljen na večjih
prireditvah na in izven upravičenega območja. V tabeli 6 v prilogi 1 so navedeni dnevi (9), ki so
bili namenjeni povečanju prepoznavnosti Programa, projekti, ki so bili izvedeni v prejšnjem
programskem obdobju ter perspektive za prihodnost sodelovanja.
V sklopu sejmov so bile za obmejno javnost postavljene 2 stojnici za zagotovitev prepoznavnosti
programskih ciljev in nudenje koristnih informacij obiskovalcem potrebnih za prijavo na razpise
Programa.
Kot izhaja iz tabele 16 priloge 1 so obiskovalci poleg tega, kar je bilo na razpolago iz prejšnjih
dogodkov, prejeli različno promocijsko gradivo (torbe, pisala, cestni atlas, zastavice) in
informativno gradivo (zgibanko o Programu).
a.2) Informativni dogodki in delavnice
Za projekte, ki so glede na uvrstitev na prednostni lestvici v okviru razpisa za predloţitev
strateških projektov št. 01/2009 prejeli sofinanciranje, je OU preko STS in s pomočjo slovenske
Info točke organiziral 4,5 informativnih dni. Le-ti so bili osredotočeni na teme, opisane v tabeli 7
priloge 1, kot so: odprti javni razpisi, javna naročila, nabava blaga in storitev, poročanje,
upravičenost izdatkov, drţavne pomoči in informiranje in obveščanje javnosti.
OU je poleg tega v sodelovanju s STS priredil 1,5 informativnih dni za Čezmejne delovne skupine
ocenjevalcev glede na to, da se je začelo ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov,
predloţenih v okviru razpisa za standardne projekte št. 02/2009.
Tudi med temi dogodki so udeleţenci prejeli promocijsko gradivo, na primer: torbe, beleţke in
pisala. Na srečanjih je bilo veliko časa namenjenega vprašanjem in pojasnilom udeleţencem. Vsi
podani odgovori so bili nato objavljeni v razdelku pogosto zastavljenih vprašanj (FAQ) na spletni
strani Programa16.
Udeleţenci so po seminarjih izpolnili dvojezičen vprašalnik, katerega rezultati so razvidni v
prilogi 1.

16

http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/
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b) izobešena zastava Evropske unije 9. maja pred poslopjem Organa upravljanja za teden
dni;
Zastava Evropske unije je bila vedno izobešena pred sedeţem OU v Trstu. Bolj izpostavljeno se
ta simbol v uradih OU in STS izobesi za teden dni od 9. maja dalje, ko se praznuje Dan Evrope;
c) Objava seznama operacij, upravičencev in dodeljenih javnih sredstev v elektronski ali
drugi obliki17.
Določbe za programsko obdobje 2007-2013 potrjujejo strateško vlogo dejavnosti informiranja in
obveščanja javnosti, ki so bile ţe predvidene v preteklem programskem obdobju, hkrati pa so
bili s temi določbami nekateri vidiki posodobljeni in uvedene nekatere pomembne novosti.
Glavne novosti, uvedene z 69. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006, s členi od 2 do 10 in s Prilogo I
Uredbe (ES) št. 1828/2006, se nanašajo tudi na spletno objavo seznama upravičencev do
sredstev Programa.
OU je kot odgovorni organ za objavo seznama upravičencev (črka (d) 2. odstavka 7. člena
Uredbe (ES) št. 1828/2006) na uradni spletni programa www.ita-slo.eu, pod razdelkom »projekti
2007-2013«, prek STS poskrbel za elektronsko objavo tega seznama in preglednic za vsak
projekt, sofinanciran v okviru javnega razpisa za strateške projekte št. 01/2009.
Seznam sestavlja število povezav, ki ustreza številu projektov, financiranih v okviru Programa
leta 2010. Prek vsake povezave lahko obiskovalec dostopi do preglednice, ki vsebuje:
uradno poimenovanje upravičencev projekta;
naslov projekta (akronim, popoln naslov, referenčna prednostna naloga);
znesek javnega sofinanciranja, ki je dodeljeno projektu;
datum začetka in konca, ki sta predvidena s Pogodbo o dotaciji sofinanciranja, sklenjeno
med VP in OU;
območje izvajanja;
kratek opis projekta;
dodatne informacije (npr. spletna stran, če obstaja).
Zgoraj navedeni podatki so na razpolago v italijanski18, slovenski19 in angleški20 različici.
Na uradni spletni strani Programa, v delu “Projekti” so na razpolago naslednje spletne povezave:
1. “Projekti 2007-2013” bo omogočila vpogled v podatkovno bazo financiranih projektov
Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Za leto 2010 je navedenih
12 strateških projektov. Z vodilnimi partnerji teh projektov je OU podpisal Pogodbo o
dotaciji sofinanciranja. Ta del se bo po podpisu Pogodb o dotaciji sofinanciranja stalno
posodabljal. Vključeni bodo tudi trije projekti, za katere je bilo sofinanciranje odobreno
naknadno, v skladu s prednostnimi lestvicami in odločitvijo, ki jo je NO sprejel marca
2011;

17
18
19
20

http://www.ita-slo.eu/projekti/projekti_2007_2013/
http://www.ita-slo.eu/projekti/projekti_2007_2013/
http://ita-slo.eu/progetti/progetti_2007_2013/
http://ita-slo.eu/projects/projects_2007_2013/
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2. “Projekti 2000-2006” omogoča vpogled v podatkovno bazo v italijanskem, slovenskem in
angleškem jeziku vseh sofinanciranih projektov v prejšnjem programskem obdobju, ki so
ţe na razpolago na spletni strani zbornika 2000-200621. Pripravljenih je bilo skupaj 360
preglednic, ki se nanašajo na vse projekte predstavljene po prednostnih nalogah 1, 2, 3
PPS 2000-2006. Vsaka preglednica vsebuje naslednje informacije: prednostna naloga,
ukrep, številka projekta, naslov/akronim, izdatki, povezava s spletno stranjo projekta (če
obstaja), trajanje, območje izvajanja, povzetek projekta (pričakovani rezultati, izvedene
aktivnosti, doseţeni rezultati) ter navedbo vseh partnerjev projekta – nacionalnih in
čezmejnih.
3. “Iskanje partnerjev” se nanaša na del v kateri lahko upravičenci vnesejo svojo projektno
idejo, ki je nato objavljena na spletni strani, z namenom pridobivanja projektnih
partnerjev.
Podrobnejše informacije o delu namenjenem projektom so v tabeli 17 priloge 1.

6.6.4 Dogodki, ki jih je organizirala Republika Slovenija
Slovenska info točka v Štanjelu, ki deluje v sklopu Regionalne pisarne Sluţbe Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, je organizirala 2,5 informativnih dni, ki
so bili namenjeni predvsem slovenskim VP in PP. Poleg tega je Info točka organizirala tudi
sestanke s slovenskimi VP in PP.
Na teh srečanjih so udeleţenci izpolnili vprašalnike, katerih rezultati so predstavljeni v prilogi 1.

6.6.5 Informativni dogodki za potencialne in končne upravičence
Leta 2010 je Evropska komisija, v okviru svoje politične avtonomije in institucionalnega
poslanstva, potrdila svoje usmeritve glede komunikacijskih dejavnosti, ki so osredotočene na
dialog z drţavljani in interesnimi skupinami civilne druţbe. Poleg tega namerava Evropska
komisija povečati prisotnost na območju s ciljem pribliţanja dejanskim ţeljam drţavljanov.
Te usmeritve sledijo tistim, ki so bile ţe prej poudarjene v Evropskem parlamentu, svetu in
komisiji v zvezi s »Partnerstvom za komuniciranje o Evropi«.
Poleg tega se poudarja, da Uredba Komisije (ES) št. 846/200922 o spremembah Uredbe (ES) št.
1828/200623 v 2. členu določa KN kot instrument za aktivnosti informiranja in obveščanja
javnosti in dodeljuje OU pripravo, izvajanje, spremljanje in nadzor samega načrta.

21

Zbornik projektov, sofinanciranih iz Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006 je na
voljo na spletni strani http://www.ita-slo.eu/program/interreg/
22
Uredba Komisije (ES) št. 846/2009 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.
23
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 ter
Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj.
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KN, ki ga je OU pripravil in nato posredoval Evropski komisiji v skladu z navedenima členoma 2 in
3 Uredbe (ES) št. 1828/2006, je Evropska komisija formalno odobrila z dopisom št. 5387 z dne
30. junija 2008.
OU preko STS zagotavlja, da so ukrepi informiranja in obveščanja javnosti izvedeni v skladu s KN,
in je odgovoren za pripravo, izvajanje in pravilni potek posameznih ukrepov24.
Veljavna evropska zakonodaja za področje »informiranja in obveščanja javnosti« določa
komunikacijske ukrepe za informiranje zainteresiranih izvajalcev in javnosti s programskega in
splošnega evropskega območja. Prav tako o moţnostih financiranja in izvajanja (vodenja in
nadzorovanja) programov, sofinanciranih iz ESRR za programsko obdobje 2007-2013. Tovrstne
moţnosti so namenjene krepitvi privlačnosti in konkurenčnosti programskega območja, t.j.
splošnemu cilju, ki je naveden v odstavku c) 4. poglavja OP.
Referenčni normativni okvir Skupnosti za aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti zajema,
poleg zgoraj navedenih Uredb, tudi Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o
Strukturnih skladih (3. poglavje, 69. člen »Informiranje in obveščanje javnosti«); Nacionalni
referenčni strateški okvir 2007-2013 (4. poglavje o operativnih programih po geografskih makropodročjih – za cilje konvergenca, regionalna konkurenčnost in zaposlovanje, evropsko
teritorialno sodelovanje); OP (Poglavje 6, odstavek f).
Kot je predpisano s točko b) 2. odstavka 4. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, je OU,
poleg tega, da je zagotovil vse, kar predpisuje točka d) 2. odstavka 7. člena, poskrbel tudi za
informiranje referenčnih ciljnih skupin, opisanih v 3. poglavju KN, v zvezi z ukrepi informiranja
in obveščanja javnosti, izvedenimi leta 2010, pri čemer je stalno posodabljal spletno stran
Programa.

24

69. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in členi 1- 4 in 10 Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006.
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Primer 1
Vrsta ukrepa:
Naslov:
Kraj in datum:
Vključene
ciljne skupine

Informativno izobraţevalni dogodek
»Poročanje, zahtevki za izplačilo, informiranje in obveščanje javnosti«
Videm, 29. julija 2010
Javnost na programskem območju
Potencialni upravičenci
Deleţniki in upravičenci predvideni v OP

Doseţeni cilji

Zagotoviti dober in stalen tok tehničnih informacij upravičencem, da bi lahko izboljšali razvoj
kakovostnih projektov in izvajanje komunikacijskih dejavnosti v okviru projektov
Izboljšati izmenjavo informacij med programskimi partnerji in zagotoviti učinkovito upravljanje
komunikacije med organi progama in z Evropsko komisijo
Zagotoviti transparentnost postopka izvajanja Programa

Pripravljeno
gradivo:

za udeleţence: torbe, mape, beleţke, pisala, zgibanka o Programu, tiskana ppt predstavitev
za medije: torbe, mape, beleţke, pisala, tiskana ppt predstavitev, Operativni program, Zbornik
projektov 2000-2006, USB ključ z informativnim gradivom
badge za predavatelje

Uradne spletne
strani o
Programu

OU je s pomočjo STS poskrbel za pripravo posebne spletne strani za vsak posamezni dogodek.
Prva je bila objavljena na uradni spletni strani dne 21.07.10,
http://www.ita-slo.eu/notizie_ed_informazioni/notizie/2010072117562575/,
vsebuje sporočilo o uvodnem dogodku s splošnimi informacijami o dogodku, Programu in načinu prijave ter
kontaktne podatke za dodatne informacije.
Druga je bila objavljena na uradni spletni strani dne 30.07.10,
http://www.ita-slo.eu/notizie_ed_informazioni/notizie/2010073016581402/,
vsebuje sporočilo o zaključku dogodka, objavljeno dne 30.07.2010, in gradivo, predstavljeno v okviru
informativnega dneva.
Za laţje pridobivanje informacij o Programu so na strani objavljene povezave prek katerih je mogoče dostopati do
raznih informacij (pravna podlaga, struktura, finančna sredstva), temeljnih dokumentov Skupnosti (sklepi o
sprejetju OP, KN in drugih dokumentov), seznama odprtih ali ţe zaključenih javnih razpisov in drugih pomembnih
povezav, ki se nanašajo na Program (sofinancirani projekti, navodila, priročniki, obrazci).
Sodelovanje KDS je omogočilo, da je bilo sporočilo o dogodku objavljeno tudi na spletnih straneh institucionalnih
programskih partnerjev.

Druge spletne
strani

V nadaljevanju navajamo nekatere primere:
AVTONOMNA DEŢELA FJK http://www.regione.fvg.it/rafvg/news/eventi.act?m=dettaglio&id=2517&dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT11&WT.ti=Ses
sione%20informativa%20il%2029%20luglio%20a%20Udine:%20rendicontazione,%20richiesta%20di%20rimborso,%20...&WT.cg_n=
Rss&template=print
DEŢELA VENETO - http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Italia-Slovenia/eventi/sessione-in-formativa-a-udinerendicontazione-richiesta-di-rimborso-informazione-epubblicita?calmonth=9&calyear=2010&calmonth=8&calyear=2010
OICS (OSSERVATORIO INTERREGIONALE COOPERAZIONE SVILUPPO)
http://www.oics.it/index.php/it/archivio-eventi/696-programma-italia-slovenia-sessione-in-formativa-surendicontazione-richiesta-di-rimborso-informazione-e-pubblicita-29-luglio-2010-udine

Za zagotavljanje izvajanja KN OP in za doseganje ciljev Skupnosti v zvezi z informiranjem in
obveščanjem javnosti je upoštevanje določb vključeno tako v objavljene razpise kot tudi v
pogodbe, sklenjene z upravičenci.
Aktivnosti, ki so jih organizirali upravičenci sofinanciranih projektov v okviru javnega razpisa št.
01/2009, so navedene v Prilogi 3 k temu poročilu.
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6.6.6 Celostna grafična podoba programa
Kot smo ţe omenili v poglavju 6.2.1, je potrebno za vse ukrepe informiranja in obveščanja
javnosti upoštevati točna pravila, natančno opisana v Navodilih za uporabo celostne grafične
podobe za izvajanje ukrepov za informiranje in obveščanje javnosti o projektih, ki jih je odobril
Nadzorni odbor in jih je nadalje sprejel OU z lastnim sklepom 2010.
Celostna grafična podoba sluţi tako izvajalcem Programa kot končnim upravičencem.
V prvem primeru je bil Komunikacijski delovni skupini omogočen dostop do navodil in številnih
dokumentov, s katerimi se pojasnjuje njihovo izvajanje, prek območja INTRANET uradne spletne
strani, ki je rezervirano25 za dejavnosti te skupine.
V zvezi z obveznostmi upravičencev za informiranje in obveščanje vsebujejo navodila, ki se
nanašajo na projekte, opozorilo o tem, da lahko tako EU kot pristojne strukture kaznujejo
neprimerno uporabo različic logotipa Programa.
Na podlagi nasvetov, vsebovanih v Navodilih, je lahko sodelavec za komunikacijo, ki deluje v
okviru STS, nudil podporo upravičencem pri zagotavljanju ustreznega informiranja o obstoju
financiranja Skupnosti prek ESRR z nameščanjem razlagalnih tabel, plakatov in simbola Evropske
unije (odstavka 2 in 3 člena 8 Uredbe (ES) št. 1828/2006).
Z vključitvijo dvojezičnega (italijanskega in slovenskega) napisa o sofinanciranju »Progetto
finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 20072013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. / Projekt, sofinanciran v
okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.« v vsak srednje velik ali velik promocijski
predmet končni upravičenec zagotovi, da so udeleţenci projekta obveščeni o teh sredstvih in o
tem, da je projekt izbran v okviru OP Slovenija-Italija 2007-2013, ki ga sofinancira ESRR (4.
odstavek 8. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006).
Vsi dokumenti o sofinanciranih projektih, vključno z uradnimi dopisi, morajo vključevati izjavo,
da je operativni program sofinanciran iz ESRR.

25

http://ita-slo.eu/relevant_contact/communication_wg_news/
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6.7 Ocena komunikacijskih aktivnosti
Ocena kakovosti ter pogostosti komunikacijskih aktivnosti je bila opravljena na nekaterih ţe
izvedenih aktivnostih, ki so ţe bile opisane tudi v Komunikacijskem načrtu, in sicer:
aktivnosti informiranja in obveščanja,
informiranje in pomoč upravičencem,
izmenjava informacij med programskimi partnerji,
širjenje rezultatov v pisni in ustni obliki ter preko spleta,
komunikacija z drugimi evropskimi programi,
promocija Programa in EU,
preglednost.
Ocene izvedenih komunikacijskih aktivnosti so bile opravljene na podlagi evalvacijskih
vprašalnikov, ki so jih izpolnili udeleţenci ob zaključku informativnih dogodkov organiziranih v
letu 2010, podobno kot je bilo to storjeno leta 2009. Oblika vprašalnika je prikazana v tabeli 13
priloge 1, rezultati pa v tabelah 11 in 13 iste priloge.
Spletni portal Programa omogoča statistično spremljanje dostopov do spletne strani, števila in
izvora obiskovalcev, iskanje po ključu ter številne druge moţnosti, ki izboljšujejo uporabnost in
prepoznavnost strani. Podrobni statistični podatki za leto 2010 so na voljo v prilogi 1.
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