LETNO POROČILO O IZVAJANJU 2009

Letno poročilo o izvajanju 2009
Operativni program številka CCI: 2007 CB 163 PO 036
Odločba Evropske komisije K(2007) 6584 končni z dne 20. decembra 2007
Odločba K(2010) 2343 končni z dne 20. aprila 2010

Letno poročilo o izvajanju 2009

1

KAZALO

UVOD ......................................................................................................................... 4
1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA ................................................................... 5
1.1 Programski dokumenti ........................................................................................... 6
1.2 Delo struktur upravljanja programa ......................................................................... 7
2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA ....................................................... 12
2.1 Dosežki in analiza napredka ..................................................................................12
2.1.1 Informacije o fizičnem napredku Operativnega programa ......................................12
2.1.2 Finančni podatki ............................................................................................22
2.1.3 Informacije o razdelitvi uporabe skladov ............................................................25
2.1.4 Pomoč ciljnim skupinam..................................................................................27
2.1.5 Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč .........................................................29
2.1.6 Kakovostna analiza.........................................................................................29
2.2 Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti .......................................................29
2.3 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo ...............................................................32
2.4 Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa (če je ustrezno) .........................35
2.5 Bistvene spremembe v skladu s 57. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 (če je ustrezno) ....37
2.6 Dopolnjevanje z drugimi instrumenti.......................................................................37
2.7 Spremljanje in ocenjevanje ...................................................................................38
2.8 Nacionalna rezerva na podlagi doseženih rezultatov (kjer je primerno in le za letno
poročilo o izvajanju, predloženo za leto 2010) ...............................................................44
3. IZVAJANJE PO PREDNOSTNIH NALOGAH .................................................................... 45
3.1 Prednostna naloga 1: Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija .................45
3.1.1 Doseganje ciljev in analiza napredka .................................................................46
3.1.2 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo .........................................................49
3.2 Prednostna naloga 2: Konkurenčnost in na znanju temelječa družba .............................50
3.2.1 Doseganje ciljev in analiza napredka .................................................................50
3.2.2 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo .........................................................52
Letno poročilo o izvajanju 2009

2

3.3 Prednostna naloga 3: Socialna integracija ................................................................53
3.3.1 Doseganje ciljev in analiza napredka .................................................................53
3.3.2 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo .........................................................55
3.4 Prednostna naloga 4: Tehnična pomoč .....................................................................55
3.4.1 Doseganje ciljev in analiza napredka .................................................................55
3.4.2 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo .........................................................56
4. PROGRAMI IZ ESRR/KOHEZIJSKEGA SKLADA: VELIKI PROJEKTI (ČE JE USTREZNO) ............ 57
5. TEHNIČNA POMOČ .................................................................................................. 57
6. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI ................................................................. 59
6.1 Priprava Komunikacijskega načrta ..........................................................................60
6.2 Nosilci in strukture ..............................................................................................60
6.3 Vrste ukrepov in cilji ............................................................................................60
6.4 Vsebina .............................................................................................................62
6.4.1 Dogodki, ki jih je organiziral Organ upravljanja ...................................................63
6.4.2 Dogodki, ki jih je organizirala Republika Slovenija ...............................................64
6.5 Dosegljivost ciljnih skupin .....................................................................................65
6.6 Ocena komunikacijskih aktivnosti ...........................................................................65

Letno poročilo o izvajanju 2009

3

UVOD
Pričujoče Letno poročilo o izvajanju, ki ga je obravnaval in potrdil Nadzorni odbor Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, vsebuje pregled izvajanja programa in
programskih aktivnosti od 1. januarja do 31. decembra 2009.
Zaradi boljše preglednosti izvajanja programa, pričujoče poročilo vsebuje tudi informacije o
aktivnostih izvedenih v letu 2010, do datuma odobritve poročila s strani Nadzornega odbora.
Poročilo je pripravil Organ upravljanja 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. Deželni odbor Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine je odobritev
sprejel s sklepoma št. 389 z dne 11. februarja 2008 in št. 656 z dne 21. marca 2008.
Leta 2009 se je besedilo Operativnega programa delno 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. Deželni odbor Furlanije Julijske krajine je
odobritev sprejel s sklepom št. 911 z dne 12. maja 2010.
Skupni Organ upravljanja programa je Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina in sicer
Direktorat 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 razpredelnic.
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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:
Upravičeno območje:

Cilj 3 »Evropsko teritorialno sodelovanje«
Za Republiko Italijo:
Avtonomna dežela 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)
Dežela Veneto
Pokrajina Benetke
Pokrajina Rovigo
Pokrajina Padova
Pokrajina Treviso (»na osnovi načela fleksibilnosti«, v skladu
z 21.1 členom Uredbe (ES) št. 1080/2006)
Dežela 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 2007-

Odločba o odobritvi:
Odločba o spremembi:

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

2013

K(2010) 2343 z dne 20. aprila 2010

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

2009
12.10.2010
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1.1 Programski dokumenti
Kot smo že pojasnili v poročilu za leto 2008, je delo Nadzornega odbora 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 doslej pripravljenih osrednjih dokumentov, ki so jih sprejeli
programski partnerji. V primeru, da se bo med izvajanjem programa ugotovilo, da so pri
nekaterih dokumentih potrebne dodatne spremembe, se bodo ti uskladili s dejanskimi
potrebami:
•

Poslovnik Nadzornega odbora.

•

Osnutek javnih razpisov za predložitev projektnih predlogov: javna razpisa 01/2008 in
01/2009 za strateške projekte; javni razpis 2/2009 za standardne projekte.

•

Razpisna dokumentacija, priložena zgoraj navedenim javnim razpisom, podrobneje:
Navodila za pripravo in predložitev projektnih predlogov – za strateške/standardne
projekte; Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju - za
strateške/standardne projekte; kontrolni listi za ocenjevanje projektov; vzorec Pogodbe
o partnerstvu; vzorec Pogodbe o dotaciji sofinanciranja; vzorec pogodbe o slovenskem
nacionalnem sofinanciranju.

•

Priročnik za ocenjevanje strateških in standardnih projektov.

•

Navodila in obrazci za poročanje za upravičence.

•

Navodila in obrazci za zagotavljanje revizijskih sledi.

•

Navodila za uporabo celostne grafične podobe in oblikovanje publikacij in tiskanega
gradiva za izvajanje ukrepov informiranja in obveščanja javnosti. Slogovni priročnik.

•

Opis sistema upravljanja in nadzora: Poročilo, sestavljeno v skladu z 71. členom Uredbe
(ES) št. 1083/2006, je bilo posredovano Evropski komisiji 8. in 15. oktobra 2009 preko
sistema SFC 2007, skupaj s poročilom in mnenjem o skladnosti, ki ju je pripravil Skupni
revizijski organ. V dopisu št. REGIO/J.3/MFM/D(2009)960255 z dne 19. novembra 2009 je
Evropska komisija, kljub posredovanju vrsto priporočil organom odgovornim za izvajanje
programa, izrazila pozitivno mnenje glede skladnosti s členi 58 do 62 zgoraj navedene
uredbe in izpolnjevanja pogojev za prvo vmesno plačilo v skladu z 85. členom iste
uredbe.

•

Tehnično-administrativni sporazum: dokument, ki ureja naloge, odgovornosti, pravice in
dolžnosti strank vključenih v izvajanje Programa, je Nadzorni odbor odobril na dopisni
seji. Sporazum je bil podpisan v mesecu juniju 2010.
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1.2 Delo struktur upravljanja programa
Organ upravljanja (OU)
Odbor Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine je s sklepi odobril sledeče javne razpise s
prilogami, namenjene predlagateljem:
•

št. 01/2008 za predložitev strateških projektov – Predlogi projektnih idej (PPI), 1.
stopnja. Obdobje objave: oktober-december 2008;

•

št. 01/2009 za predložitev strateških projektov – prijavnice v razširjeni obliki (Razpisna
dokumentacija), 2. stopnja. Obdobje objave: julij-september 2009;

•

št. 02/2009 za predložitev standardnih projektov. Obdobje objave: julij-oktober 2009.

Deželni odbor se je s sprejetjem sklepov seznanil z odločitvami Nadzornega odbora glede:
•

seznamov PPI uvrščenih v drugo stopnjo postopka ocenjevanja – junij 2009;

•

prednostnih lestvic strateških projektov - april 2010.

V obdobju priprave pričujočega poročila so bile podpisane Pogodbe o partnerstvu za 13
strateških projektov upravičenih do sofinanciranja, OU pa je pred zaključkom podpisovanja
Pogodb o dotaciji sofinanciranja z VP.

Skupni tehnični sekretariat (STS)
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 in
Nadzornemu odboru pri izvajanju njihovih nalog.
V obdobju poročanja, se je dejavnost Sekretariata osredotočila predvsem na sledeče aktivnosti:
•

priprava osnutkov javnih razpisov in zadevne razpisne dokumentacije namenjene
prijaviteljem (Prijavnica; Opis stroškovnega načrta; Vzorec Pisma o nameri za italijanske
partnerje; Vzorec Pisma o nameri za slovenske partnerje; Vzorec Izjave vodilnega
partnerja; Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju; Navodila za
pripravo in predložitev 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 in priprava sestankov organov programa: priprava dokumentacije in tehnična
pomoč Nadzornemu odboru in Čezmejni koordinacijski delovni skupini (sprva se je ta
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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); pomoč skupini revizorjev v skladu s 14.
členom Uredbe (ES) št. 1080/2006;
•

organizacija informativnih dogodkov namenjenih promociji programa za širšo javnost
(npr. gostujoči dogodki na celotnem upravičenem območju ob objavi razpisov,
informativni dnevi, itd.);

•

zbiranje, vodenje postopkov izbora in ocenjevanja predloženih projektnih predlogov, v
skladu z določbami Priročnika za ocenjevanje odobrenega s strani Nadzornega odbora;
usklajevanje in izobraževanje italijanskih in slovenskih ocenjevalcev, ki sodelujejo v
postopkih ocenjevanja kakovosti; priprava poročil o ocenjevanju in predlogov prednostnih
lestvic, ki se predložijo Nadzornemu odboru;

•

pomoč Organu upravljanja pri pripravi dokumentacije, ki jo določajo evropske uredbe
(Letno poročilo 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 deželnega odbora o seznanitvi z odločitvami
Nadzornega odbora), tehnične programske dokumentacije (Priročnik o postopkih Organa
upravljanja, navodila za arhiviranje dokumentov, navodila za izvajanje finančnega načrta
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);

•

izvajanje sistema spremljanja;

•

stalno posodabljanje spletnih strani Programa.

Velja poudariti, da je bil postopek preverjanja in ocenjevanja projektov dokaj zahteven, tudi
zaradi velikega števila vlog predloženih 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.
Sedaj se intenzivno izvaja pomoč VP 13 strateških projektov upravičenih do sofinanciranja,
katerih projekti so po podpisu Pogodb o partnerstvu in Pogodb o dotaciji sofinanciranja v fazi
zagona in sicer s pripravo navodil, priročnikov in obrazcev za poročanje, za zagotavljanje
revizijske sledi, za uporabo celostne grafične podobe in izvajanje ukrepov informiranja in
obveščanja javnosti. Ta gradiva so namenjena italijanskim in slovenskim upravičencem in
poglobljeno obravnavajo omenjene vsebine. Upravičencem bodo v pomoč predvsem zaradi
približujočega se roka za oddajo prvega vmesnega poročila z zahtevkom za izplačilo.
Nadzorni odbor (NO)
V obdobju poročanja se je NO sestal dvakrat: 6. redna seja je potekala v Abano Terme (ITA) 5.
februarja 2009, 7. redna seja pa v Mestre (ITA) 11. junija 2009. Ob tem se je izvedlo še 7
dopisnih sej. Dodatne informacije vsebuje 2. poglavje pričujočega Poročila.
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Po načelu rotacije, Nadzornemu odboru v letu 2009 predseduje dežela Veneto.
Poslovnik NO določa, da NO odločitve sprejema soglasno in da so člani z glasovalno pravico
sledeči:
v Republiki Italiji
a) predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj (Ministero dello Sviluppo Economico) –
Oddelek za razvojno in kohezijsko politiko (Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e
Coesione);
b) predstavnik Ministrstva za gospodarstvo in finance - Generalni inšpektorat za finančne
odnose z EU (Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ispettorato generale per i Rapporti
finanziari con l'UE);
c) dva predstavnika Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine;
d) dva predstavnika Dežele Veneto;
e) dva predstavnika Dežele Emilia-Romagna;
v Republiki Sloveniji
a) predstavnik Nacionalnega organa, Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko;
b) predstavnik Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu;
c) dva predstavnika lokalnih zavodov (za varstvo narave in gozdov);
d) en predstavnik vsakega od naslednjih ministrstev: Ministrstva za kulturo, Ministrstva za
okolje in prostor;
e) predstavnik Združenja občin Slovenije in predstavnik Skupnosti občin Slovenije.
Sej Nadzornega odbora se udeležujejo tudi predstavniki Evropske komisije, člani OU, OP, RO,
predstavniki organov za okolje, manjšin, gospodarskih in socialnih ustanov, Komisije za enake
možnosti, ki imajo svetovalno vlogo. STS se sej NO udeležuje zato, da zagotavlja potrebno
tehnično pomoč in podporo.
Organ za potrjevanje (OP)
Sklep Odbora Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 1580 z dne 6. avgusta 2008
vključno z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami, v prilogi A »Organizacija in opredelitev
funkcij direkcijskih organizacijskih struktur Predsedstva Dežele, Glavnih direkcij in Deželnih
ustanov« (»Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali
della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali«), v 17. členu
opredeljuje pristojnosti Računovodske finančne službe v Direktoratu za mednarodne odnose in
odnose z EU in med drugim določa, da mora ta »delovati kot plačilni organ za programe v
pristojnosti Direkcije, in sicer za programsko obdobje 2000-2006 in kot organ za potrjevanje za
programsko obdobje 2007-2013, skladno z določili evropskih Uredb za posamezno programsko
obdobje«.
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Organ za potrjevanje upravlja s sredstvi v okviru deželnega proračuna in v ta namen sta bili
odprti dve računovodski postavki prihodkov – v katerih se knjižijo evropska sredstva in italijanska
nacionalna sredstva dodeljena v okviru programa – in dve računovodski postavki izdatkov – za
izplačevanje upravičencem deležev sofinanciranja iz evropskih sredstev in iz italijanskih
nacionalnih sredstev, medtem ko delež sredstev slovenskega nacionalnega sofinanciranja, v
skladu z OP, upravičencem izplačuje neposredno Ministrstvo za finance RS.
V letu 2009 je OP knjižil kot prihodke sredstva predfinanciranja v višini 4% za leto 2009, kar
znaša 4.648.277,24 EUR sofinanciranja iz sredstev ESRR in 652.488,00 EUR sofinanciranja iz
italijanskih nacionalnih sredstev.
Predložen je bil en sam skupen zahtevek za plačilo v višini 487.503,84 EUR, kar je omogočilo
izpolnitev določil 82. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006.
Leta 2010 so bila sredstva, ki se nanašajo na zgoraj navedeni zahtevek za plačilo, knjižena med
prihodke in so bile izdane tri odredbe za plačilo oz. nakazilo 414.378,28 EUR sredstev iz ESRR in
48.860,60 EUR italijanskih nacionalnih sredstev.
Revizijski organ (RO)
Operativni program določa, da je Skupni revizijski organ Nadzorna služba Skupnosti, ki deluje v
okviru Glavne direkcije za gospodarske in finančne vire Avtonomne dežele Furlanije Julijske
krajine.
24. člen Priloge A k sklepu Deželnega odbora št. 1348/2006 določa naloge zgoraj omenjene
službe. Sklep odbora je bil naknadno spremenjen s sklepom št. 855/2007, ki določa, da naloge
revizijskega organa za programsko obdobje 2007-2013 opravlja Nadzorna služba Skupnosti.
Skupni RO izvaja naloge določene v 62. členu Uredbe (ES) št. 1083/2006. Pri izvajanju nalog mu
pomaga Skupina revizorjev ustanovljena v skladu z 2. odstavkom 14. člena Uredbe (ES) št.
1080/2006, ki jo sestavljajo predstavniki:
•

Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine – Nadzorne službe skupnosti Glavne direkcije
za gospodarske in finančne vire;

•

Dežela Veneto: »Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie«;

•

Dežela Emilia-Romagna: »Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata,
intese – Relazioni europee e internazionali – Servizio Autorità di Audit«;

•

Republika Slovenija – Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna.

V obdobju poročanja je RO pripravil revizijsko strategijo za obdobje 2007-2013, za katero je
Evropska komisija v dopisu št. REGIO J3/AVD/ew D(2009) 99313 z dne 23. aprila 2009 izdala
pozitivno mnenje.
24. decembra 2009 je Revizijski organ posredoval Evropski komisiji Letno poročilo o nadzoru z
dopisom št. 13658/2009 in letno mnenje št. 13659/2009 o skladnosti sistema upravljanja in
nadzora z določbami od 58. do 62. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006 in s 3. poglavjem Uredbe
(ES) št. 1828/2006 ter o učinkovitosti delovanja samega sistema.
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Revizijski organ je v letnem poročilu o nadzoru poročal o revizijah izvedenih v drugem
revizijskem letu (1. julij 2008 – 30. junij 2009) ter posredoval dodatne podatke pridobljene po
30. juniju 2009, in sicer po opravljenih potrebnih revizijskih dejavnostih za izpolnitev priporočil,
ki jih je Evropska komisija posredovala v dopisu št. 010847 z dne 19. novembra 2009 v zvezi s
sprejetjem opisa sistema upravljanja in nadzora v skladu z 71. členom Uredbe (ES) št.
1083/2006. Evropska komisija je podala nekaj ugotovitev, ki zadevajo predvsem izvajanje
prvostopenjske kontrole, ločitev funkcij in računovodski/informacijski sistem. Omenjene
ugotovitve so bile obravnavane v okviru poročil revizij sistema, ki se nanašajo na skupni Organ
upravljanja in skupni Organ za potrjevanje.
Na podlagi opravljenega revizijskega dela se v zgoraj navedenih revizijskih poročilih izpostavlja,
da je sistem upravljanja in nadzora, vsaj za preverjene dele, izdelan v skladu z opisom, ki ga je
odobrila Evropska komisija. V poročilih so navedeni tudi ukrepi za izboljšanje. Trenutno je
potrebno še dopolniti tiste o računovodskem/informacijskem sistemu, medtem ko je formalna
ustanovitev italijanske enote za prvostopenjsko kontrolo pozitivno ocenjena.
Skupni revizijski organ vsekakor meni, da opravljena revizijska dejavnost ne zadošča za
oblikovanje letnega mnenja skladno z vsebino ii) točke črke d 1. odst. 62. člena Uredbe (ES) št.
1083/2006 in v prilogi VII Uredbe (ES) št. 1828/2006.
V obravnavanem revizijskem obdobju namreč še niso bili določeni organizacijski in postopkovni
okvir ter merila za opravljanje sistemskih revizij vseh subjektov, ki prispevajo k upravljanju in
izvajanju Operativnega programa. Revizije sistemov so se zato izvedle le za Skupni organ
upravljanja in Skupni organ za potrjevanje. Preverjanje skladnosti ni bilo izvedeno, ker se za
noben projekt, z izjemo dejavnosti v okviru Tehnične pomoči, ni zaključil celotni postopek
izbora in sofinanciranja. Poleg tega ni bilo izvedeno nobeno potrjevanje izdatkov v letu 2008 in v
obdobju do 30. junija 2009.
Zaradi zgoraj navedenih razlogov je obseg revizijske dejavnosti omejen in torej nezadosten, da
bi omogočil izdajo mnenja (pozitivnega, negativnega ali s pridržkom) o delovanju sistema in da
bi se Evropski komisiji posredovalo zadostno zagotovilo o pravilnosti zahtevkov o izdatkih
predloženih Komisiji ter o zakonitosti in pravilnosti poslovnih dogodkov. Skupni revizijski organ
je zato sklenil, da ni mogoče izdati mnenja za zgoraj navedeno obdobje. Evropska komisija je z
dopisom št. 01417 z dne 16. februarja 2010 sporočila sprejetje opravljene revizijske dejavnosti
in mnenja za leto 2009.
Izvedene so bile sistemske revizije za revizijsko obdobje od 1. julija 2009 do 30. junija 2010, ki
se nanašajo na Skupni revizijski organ, Skupni organ za potrjevanje, Skupni tehnični sekretariat
in italijansko ter slovensko enoto za prvostopenjsko kontrolo. Na podlagi rezultatov revizij bo
določena celotna zanesljivost sistema upravljanja in nadzora z namenom opredelitve tehničnih
meril za naključno vzorčenje projektov, potrjenih ob koncu leta 2009. Rezultati bodo vključeni v
letno poročilo in mnenje, ki mora biti posredovano Komisiji do 31. decembra 2010.
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2. Pregled izvajanja Operativnega programa
2.1 Dosežki in analiza napredka
2.1.1 Informacije o fizičnem napredku Operativnega programa
Leta 2009 se je z objavo dveh javnih razpisov za predložitev strateških in standardnih projektov,
pričelo operativno izvajanje aktivnosti na programskem območju. V nadaljevanju sledi natančen
opis obeh javnih razpisov.
RAZPIS ŠT. 01/2008 in RAZPIS ŠT. 01/2009 ZA PREDLOŽITEV STRATEŠKIH PROJEKTOV
(dvostopenjski postopek)
Prvi dvostopenjski razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2008 je Nadzorni odbor
odobril dne 19. septembra 2008 skupaj s prijavnico, obrazci in priročniki za predlagatelje.
Razpis je namenjen sofinanciranju projektov, ki predstavljajo najpomembnejši del programa, saj
zajemajo aktivnosti, ki izpolnjujejo cilje evropskih, nacionalnih in programskih politik:
zagotavljanje pomembnih trajnostnih učinkov na programskem območju, ki se obravnava kot
celota, izpolnjevanje štirih pogojev določenih v 19. členu Uredbe (ES) št. 1080/2006,
vzpostavitev trajnih partnerstev, ki zagotavljajo nadaljevanje sodelovanja tudi po zaključku
projektov, katerih skupni izdatki presegajo 1 milijon eurov in lahko trajajo največ štiri leta.
Pred objavo javnega razpisa v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 42 z
dne 15. oktobra 2008 in v Uradnem listu Republike Slovenije št. 99 z dne 17. oktobra 2008, je 1.
oktobra 2008 v Gorici potekal uvodni dogodek ob pričetku izvajanja programa (t.i. kick-off
meeting), ki je natančno opisan v prvem Letnem poročilu o izvajanju.
Po zaključku postopka preverjanja formalne administrativne ustreznosti je Nadzorni odbor, ki se
je sestal na 6. redni seji dne 5. februarja 2009, odobril seznam Predlogov projektnih idej (v
nadaljevanju: PPI) s pridržkom, saj so morali določeni VP naknadno posredovati še dopolnilno
dokumentacijo. OU je 20. februarja 2009 članom odbora posredoval dopis št. 1048/IE, v katerem
jih obvešča o prejetju popolne dokumentacije in umiku pridržka. Na spletni strani programa je
bil naknadno objavljen izid postopka.
Po zaključku postopka o ocenjevanju kakovosti, pri katerem so sodelovali Skupni tehnični
sekretariat in t.i. Čezmejne delovne skupine ocenjevalcev, je 11. junija 2009 NO odobril
prednostne lestvice prejetih PPI ter izbor ustreznih projektnih predlogov uvrščenih v drugo
stopnjo postopka, v sklopu katere so PPI podrobneje predstavljeni s predložitvijo Prijavnice.
Rezultati so bili objavljeni dne 25. junija 2009 na spletni strani programa, v Uradnem listu
Avtonomne dežele 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 Dežele Veneto in
Dežele Emilia-Romagna.
86 od 92 prejetih PPI je doseglo zahtevano število točk in se uvrstilo v drugo stopnjo postopka.
NO je dne 11. junija 2009 odobril poziv v okviru druge stopnje postopka, ki je bil nato objavljen
v uradnih listih Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 26 z dne 1. julija 2009 in
Republike Slovenije št. 51 z dne 3. julija 2009. Z namenom varčevanja in boljše preglednosti s
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strani predlagateljev, so bili obrazci in priročniki priloženi k besedilu javnega razpisa objavljeni
na spletni strani programa v dvojezični obliki.
Do 10. septembra 2009, t.j. zaključka razpisnega roka določenega v Javnem razpisu št. 01/2009,
je bilo predloženih 71 projektnih predlogov od 86.
Po zaključku preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti, skladno z določili
Priročnika za ocenjevanje strateških in standardnih projektov, je NO 27. novembra 2009 na 13.
dopisni seji odobril izid postopka ocenjevanja. Seznam projektnih predlogov uvrščenih v
postopek ocenjevanja kakovosti in seznam neupravičenih projektnih predlogov (ter razlogi za
zavrnitev/zavržbo le-teh) sta bila 30. novembra 2009 objavljena na spletnih straneh programa in
Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
Dne 17. decembra 2009 so se programski partnerji sestali na tehničnem sestanku (skladno s
spremembami O.P. bo skupina, ki se je sestala v okviru tehničnega sestanka tudi uradno
zasedala kot Čezmejna koordinacijska delovna skupina), na katerem so obravnavali problematiko
povezano s postopkom ocenjevanja strateških projektov.
V okviru sestanka so programski partnerji predstavili svoje prednostne lestvice sestavljene po
zaključku postopka ocenjevanja vlog na podlagi ocen svojih nacionalnih/regionalnih
ocenjevalcev. Zaradi zamud pri posredovanju rezultatov ocenjevanja s strani ocenjevalcev
Dežele Veneto in Dežele 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.
Na pripravljalnem sestanku so bili prisotni samo predstavniki Avtonomne dežele Furlanije
Julijske krajine, Republike Slovenije in Evropske komisije. Delegaciji Dežele Veneto, ki je
predsedovala NO v letu 2009 in Dežele Emilia-Romagna sta podali ugovor glede pravilnosti sklica
sestanka s strani OU (to pristojnost OU določa 64. člen Uredbe (ES) št. 1083/2006). STS je na
tehničnem sestanku predstavil predloge prednostnih lestvic pripravljenih med 16. in 21.
decembrom 2009.
STS je iste 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 priložnosti je NO OU naložil, da preveri možnosti 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 specifična 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 predložil članom NO vse zahtevane informacije in jih s posebnim dopisom seznanil, da ni bilo
ugotovljenih morebitnih primerov nastanka konfliktov interesa.
Vsled vložene pritožbe na Upravno sodišče Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (TAR
FVG), je na 14. dopisni seji NO odobril, da se štirje sprva zavrnjeni/zavrženi projektni predlogi
preventivno ponovno posredujejo v preverjanje formalne administrativne ustreznosti, do
dokončne odločitve upravnega sodišča (na osnovi načela samozavarovanja, v italijanskem
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pravnem redu t.i. načelo »autotutela«) in sicer projekti z akronimi »SUPPORT SMEs«,
»FESTIVAL«, »GIBLJIVE MEJE« in »GEC«.
Postopek se je uradno zaključil 8. aprila 2010 na 16. dopisni seji, na kateri so bili na pobudo
Organa upravljanja odobreni seznami formalno ustreznih projektnih predlogov, neupravičenih
projektnih predlogov in seznami po prednostnih nalogah, ki so bili po potrditvi Deželnega odbora
Furlanije Julijske krajine št. 765 z dne 21. aprila 2010 objavljeni v Uradnem listu Avtonomne
dežele Furlanije Julijske krajine št. 17 z dne 28. aprila in na spletni strani programa.
V skladu z zgoraj navedenim javnim razpisom morajo vodilni partnerji sofinanciranih projektov v
roku enega meseca od objave prednostnih lestvic predložiti Organu upravljanja Pogodbo o
partnerstvu.
Po objavi rezultatov in posredovanju obvestila o izbiri upravičencem, je Skupni tehnični
sekretariat na bilateralnih sestankih z vsakim od trinajstih vodilnih partnerjev projektov, za
katere je bilo odobreno sofinanciranje, obravnaval nadaljnje postopke in zahteve javnega
razpisa št. 01/2009, vključno s postopki za sklenitev Pogodbe o partnerstvu med VP in PP,
Pogodbe o dotaciji sofinanciranja iz sredstev ESRR med OU in VP, Pogodbe o nacionalnem
sofinanciranju za slovenske partnerje; priporočili NO glede posameznih projektov, ki jih je
potrebno upoštevati pred podpisom pogodb; preverjanjem možnosti, s strani ocenjevalcev za
državne pomoči, da projekt zapade pod pravila o državnih pomočeh; morebitnimi potrebami po
spreminjanju opisa stroškovnega načrta, razporeditve izdatkov v pravilne kategorije izdatkov in
posredovanja popravljenega opisa stroškovnega načrta; izvajanjem projekta in poročanjem; itd.

RAZPIS ŠT. 02/2009 ZA PREDLOŽITEV STANDARDNIH PROJEKTOV
Vsak projektni predlog standardnih projektov mora 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 predložitev standardnih projektov
objavljen v Uradnem listu Avtonomne dežele 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 predložitev standardnih projektov objavljen od 1. julija do 15. oktobra 2009
je prispelo 253 vlog za financiranje, nanašajočih se na eno od treh prednostnih nalog programa.
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 predložitev standardnih
projektov. Rezultati postopka so bili predstavljeni na seji NO, dne 29. junija 2010.
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Sledil je dolg in zapleten postopek, tudi zaradi visokega števila prispelih vlog in priprave obvestil
o morebitni zavrnitvi/zavržbi v skladu z 10. bis členom Zakona št. 241/1990 ter zahtev po
dopolnitvah/pojasnilih, kar je dodatno otežilo potek postopka.
Po objavi razpisov za predložitev strateških in standardnih projektov je Skupni tehnični
sekretariat za prijavitelje in potencialne upravičence organiziral informativne dneve za
predstavitev razpisov, ki so se odvijali na celotnem upravičenem območju. Skupni tehnični
sekretariat je v okviru javnega razpisa za predložitev strateških projektov organiziral tudi
pripravljalne sestanke za ocenjevalce zadolžene za izvajanje postopka ocenjevanja kakovosti,
nudil podporo prijaviteljem pri pripravi projektnih predlogov in se z vodilnimi partnerji
odobrenih projektov sestal na tehničnih sestankih.
K promociji programa in možnosti sofinanciranja so prispevali informativni dnevi organizirani v
vseh italijanskih deželah partnericah in na območju Republike Slovenije v sodelovanju s
Slovensko Info točko ter udeležba s predstavitvenimi stojnicami na prireditvah, ki so sicer
potekale na območju Furlanije Julijske krajine a so bile namenjene širši javnosti celotnega
upravičenega območja (podrobnejše informacije vsebuje 6. poglavje »Informiranje in obveščanje
javnosti«).
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Povzetek postopkov, ki se nanašajo na javne razpise št. 01/2008, 01/2009 in 02/2009.

7. dopisna seja

Seja se ni zaključila uspešno.

(5.-12. januar 2009)

OU je članom NO posredoval dve različici Priročnika za ocenjevanje strateških in
standardnih projektov: prvo, ki je bila pripravljena na podlagi predlogov z dopisne seje
in drugo, spremenjeno po zaključku rokov, za potrditev na redni seji NO z dne 5.
februarja.

Sestanek

Prisotni: OU, Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, SVLR

v Ljubljani

Razpisna dokumentacija (navodila in pismo o nameri s spremembami) je pripravljena
za odobritev s strani NO.

15. januar 2009
Sestanek v
Štanjelu
29. januar 2009

Prisotni: OU; Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina – kot predstavnica
italijanskih dežel partneric; SVLR; STS
Priročnik za ocenjevanje strateških in standardnih projektov
Zaposlitev osebja TP
Stroškovni načrt TP za leto 2008
Spremembe poslovnika NO
Razpis za predložitev standardnih projektov

6. redna seja
Nadzornega odbora
5. februar 2009

Odobritev seznama PPI po zaključku postopka o preverjanju upravičenosti z
zadržkom, ker so morali nekateri VP posredovati še dopolnilno dokumentacijo. Umik
zadržka z dopisom prot. št. 1048/IE z dne 20. februarja 2009.
Odobritev Priročnika za ocenjevanje z izjemo merila 1 poglavja “Kakovost
čezmejnega partnerstva in VP” za strateške in standardne projekte.
Odobritev 1., 2., 3. in 5. priloge k Priročniku za ocenjevanje.
Določi se, da bosta OU in ZTP dopolnila 4. prilogo (kontrolni list o državnih pomočeh)
in izpopolnila prevod v slovenskem jeziku.
Določi se, da se bo v roku 5 dni Dežela FJK sestala s partnerji iz Republike Slovenije
za sklenitev dogovora o merilu 1.
Od 6. do 24. februarja 2009 potekajo pogajanja o merilu 1 – kakovost partnerstva.
Razhajanja med SVLR in italijanskimi deželami so se nanašala na razpisni pogoj glede
števila vključenih partnerjev na deželo oz. statistično regijo.
Dogovor ni dosežen in postopek za ocenjevanje PPI je prekinjen.

Sestanek v

Prisotni: OU, OP, SVLR, STS

Štanjelu
27. marec 2009

Dogovor o dopolnitvah Opisa sistema upravljanja in nadzora.
Določi se, da bo OU pripravil Tehnično-administrativni sporazum.
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Sestanek v Ljubljani
16. april 2009

Prisotni: Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina – kot predstavnica italijanskih
dežel partneric; državna sekretarka in SVLR
Sklenitev in podpis sporazuma, ki zajema: predložitev Nadzornemu odboru finančnega
načrta Tehnične pomoči za celotno obdobje trajanje programa, takojšnjo ustanovitev
Skupnega tehničnega sekretariata v dokončni sestavi, sprejetje kriterija – merilo 1 v
Priročniku za ocenjevanje, ki ni bil odobren 5. februarja 2009. Dosežen je dogovor o
čim hitrejšem začetku preverjanja PPI v okviru prve stopnje razpisa za predložitev
strateških projektov ter odobritev razpisa za predložitev standardnih projektov in
njegove objave.

Sestanek v Bruslju
22. april 2009

Prisotni: Evropska komisija (Oddelek za Regionalno politiko); OU; Avtonomna dežela
Furlanija Julijska krajina – kot predstavnica italijanskih dežel partneric; SVLR

Predstavitev sporazuma sklenjenega med partnerji o merilu 1 v delu B.2 »Kakovost
čezmejnega partnerstva in VP«, določitev metodologije spremljanja faz za hitrejše
izvajanje programa na podlagi časovnega načrta (Roadmap), ki bo olajšal sprotno
spremljanje tudi EK. EK je predlagala v razmislek ustanovitev Upravnega odbora.
Slovenska delegacija pa je opozorila na nujnost sprejetja Finančnega načrta tehnične
pomoči.

8. dopisna seja

Seja se je zaključila z odobritvijo z zadržkom, kot spodaj navedeno.

(23. april-5. maj 2009)
Odobritev Priročnika o ocenjevanju z zadržkom glede jezikovne različice merila 1 v
delu B.2.

7. redna seja
Nadzornega odbora

Odobritev seznamov uvrščenih oz. neuvrščenih PPI v drugo stopnjo postopka
ocenjevanja.

10. junij 2009

Odobritev javnih razpisov št. 01/2009 (strateški projekti – druga stopnja) in št.
02/2009 (standardni projekti).

9. dopisna seja

Seja se je zaključila uspešno.

12.-26. junij 2009
Letno poročilo o izvajanju v skladu s 67. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006. Odobritev.

Tehnični sestanek

Prisotni: italijanske dežele partnerice, SVLR, STS.

v Trstu
30. junij 2009

Naloge Čezmejne koordinacijske delovne skupine (CBCT, uradno potrjen na podlagi
Odločbe Evropske komisije K(2010) št. 2343 z dne 20. aprila 2010) – spremembe
Operativnega programa. Tehnično-administrativni sporazum. Skupni tehnični
sekretariat. Finančni načrt Tehnične pomoči. Road map.

Tehnični sestanek

Prisotni: italijanske dežele partnerice, SVLR, STS.

V Ljubljani
17. julij 2009
10. dopisna seja

Finančni načrt Tehnične pomoči. Tehnično-administrativni sporazum. Naloge CBCT –
spremembe Operativnega programa.
Seja se je zaključila uspešno.

03.-21. julija 2009
Odobritev finančnega načrta Tehnične pomoči.
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Tehnični sestanek

Prisotni: italijanske dežele partnerice, SVLR, STS.

v Portogruaro (VE)
17. september 2009

Tehnično-administrativni sporazum. Spremembe Operativnega programa. Road map.
Navodila za izvajanje finančnega načrta Tehnične pomoči.

11. dopisna seja

Seja se je zaključila uspešno.

9.-26. oktober 2009
Odobritev Tehnično-administrativnega sporazuma.

12. dopisna seja
23. oktober-2.
november 2009

Tehnični sestanek

Seja se je zaključila uspešno.

Spremembe Operativnega programa, ki ga je Evropska komisija odobrila z Odločbo
K(2010) 2343 z dne 20. aprila 2010.
Prisotni: italijanske dežele partnerice, SVLR, STS.

v Vidmu
12. november 2009

Pregled nepravilnosti nastalih med izvajanjem postopka za izbor strateških projektov
predloženih v okviru javnega razpisa št. 01/2009, po zaključku preverjanja formalne
administrativne ustreznosti. Road map.

13. dopisna seja

Seja se je zaključila uspešno.

18.-26. november
2009

Tehnični sestanek

Odobritev seznamov uvrščenih oz. neuvrščenih projektnih predlogov v postopek za
ocenjevanje kakovosti – javni razpis št. 01/2009.
Prisotni: italijanske dežele partnerice, SVLR, STS.

v Vidmu
17. december 2009

Predlog prednostnih lestvic strateških projektov sestavljenih po zaključku ocenjevanja
kakovosti.

Tehnični sestanek

Prvotno sklican sestanek NO je bil zaradi formalno zavzetih stališč predstavnikov dežel
Veneto in Emilije-Romagne prekategoriziran v tehnični sestanek.

21.-22. december
2009

Tehničnemu sestanku predseduje OU.
Obravnava prednostnih lestvic projektov predloženih v okviru javnega razpisa št.
01/2009.

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

Odobritev prednostnih lestvic projektov predloženih v okviru javnega razpisa št.
01/2009 po zaključenem postopku ocenjevanja kakovosti - razpis št. 01/2009.

14. dopisna seja

Seja se je zaključila uspešno.

15.-19. februar2010
Po zaključku pritožbenega postopka, se 4 projekte ponovno posreduje v ocenjevanje
kakovosti (načelo »autotutela«).
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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 predložitev 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 dežela Furlanija Julijska krajina in
Republika Slovenija.

9. Redna seja
Nadzornega odbora
28.-29. junij 2010

Zapisniki 8. redne seje NO
Javni razpis št. 3/2010
Letno poročilo o izvajanju 2009
Javni razpis št. 2/2009: seznam projektov uvrščenih v postopek ocenjevanja kakovosti
in seznam neupravičenih projektnih predlogov
Navodila za izvajanje finančnega načrta Tehnične pomoči
STS: spremembe v okviru projekta Tehnične pomoči – 4TA03-2009
Javni razpis št. 1/2009: dodatna alokacija sredstev
Seja NO se je zaključila z odložitvijo odločanja o osrednjih točkah dnevnega reda.
Nasprotujoča stališča članov Nadzornega odbora niso privedla do potrebnega soglasja
za potrditev Javnega razpisa za predložitev standardnih projektov za ožje kopensko
območje št. 03/2010 ter za zaključek postopka formalnega preverjanja standardnih
projektov predloženih 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 je predvideno srečanje, ki naj bi pripomoglo k odpravi
interpretacijskih ovir, ki onemogočajo nadaljnje izvajanje predvidenih aktivnosti
programa.

6. aprila 2009 je bila objavljena nova uradna spletna stran programa oblikovana v skladu s
celostno grafično podobo, ki je bila predhodno predstavljena na 5. redni seji NO. Na spletni
strani so na voljo za uporabnike, potencialne partnerje in upravičence ažurni podatki o izvajanju
razpisov in projektov, aktivnostih in dogodkih, možnostih in predpisih. Spletno stran, ki jo ureja
Skupni tehnični sekretariat, sestavljajo štiri tematski sklopi: Program, Temeljni dokumenti,
Novice in Projekti, ki so prikazani na osnovi različnih in medsebojno povezanih tem.
V nadaljevanju je prikazan seznam kazalnikov z vrednostmi, ki so na podlagi Operativnega
programa (OP) razporejeni po naslednjih tipologijah: vsem projektom skupni kazalniki, ki
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izkazujejo stopnjo sodelovanja; kazalniki na programski ravni, ki so porazdeljeni na t.i.
kazalnike za “horizontalna načela” in splošni kazalniki, ki odražajo 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
Projekti, ki upoštevajo štiri izmed
naslednjih kriterijev: skupna
priprava, skupno izvajanje, skupno
osebje, skupno financiranje

Cilj

45 %

30 %

Vrednost

0%

0%

Enota

Opis enote

%

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

%

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

25 %

100 %

%

Cilj

Vrednost

Enota

P1 - Spodbujanje trajnostnega
razvoja

45 %

100 %

%

Delež v odstotkih glede
na skupno število
projektov

P2 - Spodbujanje enakih možnosti
(med spoloma in nediskriminacija)

10 %

85 %

%

Delež v odstotkih glede
na skupno število
projektov

KAZALNIKI ZA »HORIZONTALNA
NAČELA«

SPLOŠNI KAZALNIKI, KI ODRAŽAJO
ČEZMEJNO SODELOVANJE

Opis enote

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

Projekti, ki razvijajo skupno rabo
infrastrukture

25%

77%

%

Delež v odstotkih glede
na skupno število
projektov

Projekti, ki razvijajo sodelovanje na
področju javnih storitev

20%

85%

%

Delež v odstotkih glede
na skupno število
projektov

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

25%

38%

%

Delež v odstotkih glede
na skupno število
projektov

Projekti, ki spodbujajo in
izboljšujejo skupno varstvo in
upravljanje okolja

15%

69%

%

Delež v odstotkih glede
na skupno število
projektov

Ljudje, ki se udeležujejo skupnih
izobraževalnih dejavnosti ali
usposabljanj

350

/

število

število oseb
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Projekti, ki spodbujajo raziskave in
razvoj ter inovativne mreže

10%

77%

%

Delež v odstotkih glede
na skupno število
projektov

Čezmejni projekti malih in srednje
velikih podjetij

5%

46%

%

Delež v odstotkih glede
na skupno število
projektov

Javna in zasebna telesa, ki
sodelujejo v čezmejnih projektih

500

179

število

število
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2.1.2 Finančni podatki
JAVNA RAZPISA ŠT. 01/2008 in ŠT. 01/2009 ZA PREDLOŽITEV STRATEŠKIH PROJEKTOV
(dvostopenjski postopek)
Kot navedeno v uvodnem delu poročila, se je dvostopenjski postopek izbora strateških projektov
zaključil 15. aprila 2010 z odobritvijo prednostnih lestvic po prednostnih nalogah programa.
Projekti so na dan priprave pričujočega Letnega poročila v začetni fazi. V obdobju poročanja so
bili organizirani uvodni dogodki in izvedene pripravljalne aktivnosti ter druge aktivnosti s
katerimi so projektni partnerji pričeli pred prejetjem uradnega obvestila o izidu postopka s
strani OU.
V okviru prve stopnje izbora je bilo predloženih 92 PPI, od katerih je bilo izbranih 86. Vodilni
partnerji izbranih PPI so bili nato pozvani k predložitvi natančnega in obširnega opisa projektov v
okviru javnega razpisa št. 01/2009.
Po objavi poziva v okviru druge stopnje postopka, je bilo predloženih 71 projektov. Ob
preverjanju formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti, ki jo je opravil Skupni
tehnični sekretariat, so bila vodilnim partnerjem posredovana obvestila o možnosti
zavrnitve/zavržbe na osnovi 10. bis člena zakona št. 241/1990 z zahtevki po dopolnitvah in/ali
pojasnilih v skladu z določili javnega razpisa.
27 projektov je bilo zavrnjenih/zavrženih in izločenih iz postopka ocenjevanja kakovosti. V
postopek ocenjevanja kakovosti se je uvrstilo 45 projektov. Izbranim 13 projektom se je odobrilo
sofinanciranje: 5 projektom v okviru prednostne naloge 1: »Okolje, transport in trajnostna
teritorialna integracija«, 4 projektom v okviru prednostne naloge 2: »Konkurenčnost in na znanju
temelječa družba« in 4 projektom v okviru prednostne naloge 3: »Socialna integracija«.
Velja poudariti, da se v skladu z določili javnega razpisa ne bodo sofinancirali projektni predlogi,
ki se jim ne bi moglo dodeliti celotnega deleža sofinanciranja zaradi pomanjkanja sredstev v
okviru razpisa kljub temu, da dosegajo zahtevano minimalno število točk. Pet projektov v okviru
prednostne naloge 1, sedem projektov v okviru prednostne naloge 2 in sedem projektov v okviru
prednostne naloge 3 je uspešno prestalo ocenjevanje kakovosti in se uvrstilo med upravičene
projekte, vendar sofinanciranje ni bilo odobreno zaradi pomanjkanja sredstev.
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Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 1/2009 - poziv v okviru druge stopnje postopka. Razpoložljiva
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 družba (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

Javni razpis št. 01/2009. Razpoložljiva finančna sredstva in finančna sredstva za katera so zaprosili upravičenci.
Naloga

Št.
projektov

Sredstva za katera so zaprosili VP
(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

Razpoložljiva sredstva iz razpisa (v €)
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RAZPIS ŠT. 02/2009 ZA PREDLOŽITEV STANDARDNIH PROJEKTOV
Na dan priprave Letnega poročila o izvajanju, se postopek izbora standardnih projektov še ni
zaključil. Velja poudariti, da razpoložljiva finančna sredstva v okviru razpisa znašajo €
60.000.000,00, kar predstavlja kumulativni znesek programskih sredstev za leta 2009 (83,88%),
2010 (100%), 2011 (100%) in 2012 (28,17%). Programska sredstva javnega razpisa št. 02/2009 so
porazdeljena po prednostih nalogah, kot navedeno v spodnjih razpredelnicah.
Navedeni so tudi finančni podatki o predloženih projektih, ki so na dan priprave pričujočega
poročila še v postopku ocenjevanja.

Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009. Razpoložljiva 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 družba (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

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
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Javni razpis št. 02/2009. Obseg projektov, ki so jih predložili 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

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 28,17 % za leto 2012).

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 programskem območju, ki jih je izvajal Organ upravljanja s Skupnim tehničnim
sekretariatom, v sodelovanju s programskimi partnerji (glej prejšnje razpredelnice iz tega
poglavja in tiste v 6. poglavju).
V razpredelnici je prikazana porazdelitev evropskih finančnih sredstev ESRR po kategorijah.

Prednostna Tema

Šifra

Okvirna
razdelitev (%
prispevka
ESRR)

Raziskave in tehnološki
razvoj (R&TR), inovacije
in podjetništvo

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

Informacijska družba
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Prednostna Tema

Varstvo okolja in
preprečevanje tveganja

Okvirna
razdelitev (%
prispevka
ESRR)

Šifra

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

6

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

5

54 Drugi ukrepi za ohranjanje okolja in

5

preprečevanje tveganja
Turizem

57 Druga podpora za izboljšanje turističnih storitev

10

60 Druga podpora za izboljšanje kulturnih storitev

10

62 Razvoj sistemov in strategij vseživljenjskega 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 udeležbe in napredka žensk v zaposlovanju za zmanjšanje
razlik med spoloma na trgu dela ter ukrepi, s pomočjo katerih je lažje
usklajevati delo in zasebno življenje, denimo lažje dostopno varstvo
otrok in skrb za nepreskrbljene osebe

4

Izboljšanje človeškega
kapitala

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

2

74 Razvijanje človeških virov na področju raziskav in inovacij, zlasti s
pomočjo podiplomskih študijev in usposabljanja raziskovalcev, ter
mrežnih 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
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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 zvezi z zgoraj navedenima javnima razpisoma, posredujemo naslednje podatke:
Javni razpis za predložitev strateških projektov - poziv v okviru druge stopnje javnega razpisa št. 01/2009.
Območja vodilnih partnerjev.
VP

Št. projektov

Sredstva za katera so zaprosili VP (v €)

ITA

46

128.450.504,11 od katerih:

FJK

26

70.208.309,11

Veneto

16

43.355.399,99

E-Romagna

4

13.785.700,00

SLO

25

72.818.928,72 od katerih:

Go

11

31.641.375,52

Gor

1

3.340.000,00

Oba

8

25.657.079,71

Osr

5

13.281.568,50

Not

0

SKUPAJ

71

201.269.432,83
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Javni razpis za predložitev strateških projektov - poziv v okviru druge stopnje javnega razpisa št. 01/2009.
Število vključenih subjektov.
VP-PP

Št. vključenih subjektov

ITA

486

FJK

251

Veneto

151

E-Romagna

84

SLO

353

Go

103

Gor

49

Oba

106

Osr

79

Not

16

SKUPAJ

839

Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009. Območja vodilnih partnerjev.
VP

Št. projektov

Sredstva za katera so zaprosili VP (v €)

ITA

192

231.374.256,29

SLO

61

74.618.944,43

SKUPAJ

253

305.993.200,72

Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009. Število vključenih subjektov.
VP-PP

Št. vključenih subjektov

ITA

1.247

SLO

836

SKUPAJ

2.083
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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.
Operativno izvajanje predvidenih aktivnosti se še ni začelo.

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 cilj 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.
Operativno izvajanje predvidenih aktivnosti se še ni začelo.
- Ustrezen prikaz, kjer je primerno, učinkov izvajanja operativnega programa na spodbujanje
enakih možnosti med moškimi in ženskami ter opis partnerskih sporazumov.
Operativno izvajanje predvidenih aktivnosti se še ni začelo, zato se sklicujemo na Letno poročilo
o izvajanju programa za leto 2007.

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 že objavljenih javnih razpisih v okviru programa in v tistih, ki bodo objavljeni v prihodnje, 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 predložitev projektnih predlogov ter Priročnik o upravičenih izdatkih,
državnih 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 državnih 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,
državnih pomočeh in poročanju«, ki je priloga k javnemu razpisu št. 1/2009 in javnemu razpisu
št. 2/2009 (zlasti v poglavjih 5, 7 in 8), navaja, da morajo upravičenci v okviru izvajanja
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projekta spoštovati določila posameznega javnega razpisa in veljavno nacionalno zakonodajo ter
zakonodajo Skupnosti s področja javnega naročanja. Priročnik izrecno navaja tudi direktivi
2004/17/ES in 2004/18/ES 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; možnost, 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 državnih
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 deželne
zakonodaje vezane na konkurenco, varovanje okolja in enake možnosti.
Tako imenovana »horizontalna načela« enakih možnosti 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 možnosti in
nediskriminacije se torej v okviru teh aktivnosti izvaja kot specifični ukrep.
Izvajanje načel enakih možnosti in nediskriminacije ter zakonodaja Skupnosti s področja okolja
in okoljske trajnosti sta še posebej pomembna. V obrazcu za predložitev 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 možnostim 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 deželami)
in slovenski (Ministrstvo za okolje in prostor) ter izmenično po en predstavnik Deželne komisije
za enake možnosti dežel Furlanije-Julijske krajine, Veneta in Emilije Romagne in en predstavnik
Urada Vlade Republike Slovenije za enake možnosti.
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 državnih 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 težave v zvezi z upoštevanjem zakonodaje Skupnosti niso
pojavljale. Natančnejša ocena bo možna v času izvajanja projektov.
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2.3 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo
- Kakršne koli večje težave, ki so nastopile pri izvajanju operativnega programa, vključno s
povzetkom resnih težav skladno s postopkom iz člena 62(1)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1083/2006, kjer
je primerno, in ukrepi, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni odbor, da težave odpravi.
V letu 2009 so se pojavili primeri kritičnosti in razhajanj med programskimi partnerji, ki so
vplivali na izvajanje programa. Po neuspešnem zaključku 7. dopisne seje je bil Priročnik za
ocenjevanje strateških in standardnih projektov temeljito pregledan v okviru 6. redne seje
Nadzornega odbora. Slednja se je zaključila brez dogovora glede merila 1 za ocenjevaje
kakovosti projektnih predlogov v delu B.2 »Kakovost čezmejnega partnerstva in vodilnega
partnerja«. Pogajanja glede merila, ki zadeva število partnerjev iz območij NUTS III so se
nadaljevala, interpretacijska razhajanja med italijanskimi Partnerji in delegacijo Republike
Slovenije pa niso privedla do soglasja. Posledično je bil postopek za ocenjevanje PPI
predloženih v okviru Javnega razpisa za oddajo predlogov strateških projektov – prva stopnja št.
01/2008 prekinjen. Po dolgotrajnih pogajanjih so bili razlogi za prekinitev odpravljeni: Evropska
Komisija je bila v okviru srečanja, ki je potekalo 22. aprila 2009, obveščena o doseženem
dogovoru glede omenjenega merila, medtem ko je Nadzorni odbor Programa odobril »Priročnik
za ocenjevanje strateških in standardnih projektov« v okviru 8. dopisne seje, v začetku meseca
maja 2009.
Zaradi kritičnih trenutkov, ki so upočasnili izvajanje Programa, je Evropska komisija pričela
spremljati programske aktivnosti in si prizadevala za doseganje ustreznih rešitev za premostitev
razhajanj med partnerji. V zvezi s tem je 22. aprila 2009, v uradih Evropske komisije, potekal
sestanek, v okviru katerega so udeleženci obravnavali ključne točke povezane z zamudo pri
izvajanju Programa.
Na pobudo Evropske komisije in glede na organizacijo številnih srečanj sofinanciranih s sredstvi
za tehnično pomoč iz Prednostne naloge 4, ki so se zaključila brez pozitivnih rezultatov, ter
glede na številne neuspešno zaključene dopisne seje, so se programski partnerji odločili za
ustanovitev “Steering Committee”, z namenom pospešitve in poenostavitve postopkov za
izvajanje Programa. Taka rešitev, s katero se partnerji sprva niso strinjali zaradi možnega
podvajanja in prekrivanja nalog “Steering Committee” in Nadzornega odbora, je privedla do
ustanovitve Čezmejne koordinacijske delovne skupine. Slednja pomaga Nadzornemu odboru
pri sprejemanju odločitev in s svojem delovanjem prispeva k pospešitvi postopkov in k
natančnejši interpretaciji prioritet predvidenih v dokumentih Programa, z namenom podati
potencialnim prijaviteljem projektov strateške smernice že v fazi priprave projektnih predlogov.
Čezmejna koordinacijska delovna skupina ne nadomešča Nadzornega odbora, temveč mu
pomaga pri doseganju dogovorov med partnerji, predvsem v povezavi z izborom projektov, ki so
upravičeni do sofinanciranja, saj je za potrditev le-teh pristojen izključno Nadzorni odbor.
Zgoraj navedeno je bilo opravljeno z namenom odpraviti kritične točke ugotovljene v letu 2008
(glej Poročilo za leto 2008), kot na primer odsotnost programskega organa za tehnično
obravnavanje in odobritev programskih dokumentov. Novo besedilo programskega dokumenta je
Evropska komisija formalno odobrila z Odločbo K(2010) 2343 z dne 20. aprila 2010. Nato se je z
njim seznanil Deželni odbor Furlanije Julijske krajine s sklepom št. 911 z dne 12 maja 2010.
Spremembe k Operativnemu programu:
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•

Načini financiranja (poglavje 4e). Za vse tri prednostne naloge se je stavek “V primeru,
da so zasebni subjekti prejemniki nepovratnih sredstev zapadejo pod pravila državnih
pomoči v skladu z uredbami Skupnosti.” nadomestilo s stavkom “V primeru dodelitve
nepovratnih sredstev za projektne aktivnosti, ki zapadejo pod pravila o državnih
pomočeh, se upošteva področna zakonodaja skupnosti.”

•

Vključitev natančne navedbe obsega sredstev namenjenih ožjemu kopenskemu
čezmejnemu območju v skladu z določili 18.3 člena Uredbe (ES) št. 1083/2006 – 21. točka
Priloge II k uredbi, ki zadeva območja bivših zunanjih kopenskih mej EU (poglavje 5a).

•

Vključitev nacionalnih javnih virov za Republiko Slovenijo (poglavje 5b).

•

Vzpostavitev Organa upravljanja v sklopu Deželne uprave Furlanije Julijske krajine
(poglavje 6a);

•

Notranje izvajanje prvostopenjske kontrole v Italiji (poglavje 6a).

•

Ustanovitev Čezmejne koordinacijske
Nadzornega odbora (poglavje 6a).

•

Postopki izbora projektov (poglavje 6c). Preoblikovanje diagramov za dosleden prikaz
postopkov izbora, ki so natančno opredeljeni v Priročniku za ocenjevanje strateških in
standardnih projektov.

•

Mali projekti (poglavje 6c). Skupni stroški projektov se gibljejo med najmanj 50.000,00 €
in največ 100.000,00 €. Nadalje se navaja, da bosta razpisna dokumentacija in postopek
izbora poenostavljena.

•

Finančni tokovi (poglavje 6d in grafikon 7a). Organ za potrjevanje neposredno prenese
sredstva italijanskega nacionalnega sofinanciranja vsem italijanskim projektnim
partnerjem, SVLR prenese sredstva slovenskega nacionalnega sofinanciranja vsem
slovenskim projektnim partnerjem.

•

Celovita presoja vplivov na okolje, Navodila za spremljanje pomembnih učinkov na okolje
(poglavje 7b). V italijanskem besedilu OP se skladno s slovenskim besedilom spremeni
zadnji stavek, ki se nanaša na enega izmed slovenskih pravilnikov.

•

Strateška presoja o okolju, Organizacija in rezultati posvetovanja v skladu s 6. členom
Direktive 2001/42/ES (poglavje 7b). V italijanskem besedilu se je pri 3. točki dodalo »che
è stata recepita« (»ki je bila upoštevana«) skladno s slovenskim besedilom.

delovne

skupine

v

podporo

delovanju

V okviru sestanka, ki je potekal v Bruslju 22. aprila 2009, je Evropska Komisija, glede na težave,
ki so se pojavile pri izvajanju Programa, predlagala pripravo »road map« (časovnega načrta),
kot sredstvo za upravljanje aktivnosti ter postopkov v okviru Programa (»road map« je
priložena poročilu). V dnevni red sej Nadzornega Odbora, je bila na podlagi tega predloga
vključena predstavitev omenjene »road map«, ki sta jo pripravila Organ upravljanja in Skupni
tehnični sekretariat, s podrobnim opisom poteka postopkov, ki zadevajo strateške projekte
predložene v okviru javnih razpisov št. 01/2008 in št. 01/2009, standardne projekte predložene v
okviru javnega razpisa št. 02/2009, standardne projekte - sredstva namenjena ožjemu
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kopenskemu območju v okviru javnega razpisa št. 03/2011, male projekte in aktivnosti povezane
s temi postopki.
Z namenom pospešitve izvajanja Programa, je Evropska komisija v okviru zgoraj omenjenega
sestanka ponovno poudarila potrebo po takojšnji vzpostavitvi Skupnega tehničnega
sekretariata. Kar zadeva delovanje Skupnega tehničnega sekretariata velja poudariti, da zaradi
razveljavitve javnega obvestila o sestavi Skupnega tehničnega sekretariata objavljenega v
Uradnem listu FJK 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 prve skupine uslužbencev Začasne tehnične pomoči sklenjeno med koncem
leta 2008 in prvimi meseci leta 2009. Naknadno se je število uslužbencev povečalo. Skupina za
Tehnično pomoč - ki trenutno opravlja naloge Skupnega tehničnega sekretariata določene v OP
- je sestavljena iz 5 italijanskih in 5 slovenskih sodelavcev2, ki delujejo na sedežu Organa
upravljanja v Trstu. Dodatni sodelavec pa deluje na sedežu Službe Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko v regionalni pisarni v Štanjelu, kjer deluje Slovenska
Info točka in 2 sodelavca za informiranje in obveščanje v deželah Veneto in Emilia-Romagna.
Javno obvestilo o postopku za izbor 6 strokovnjakov italijanske narodnosti za ustanovitev
Skupnega tehničnega sekretariata Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
je bilo objavljeno v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 50 z dne 16.
decembra 2009. Po zaključku razgovorov s kandidati in sestavi prednostnih lestvic za posamezne
strokovne profile, so bile le-te objavljene v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske
krajine z dne 23. junija 2010. Trenutno se je zaključilo tudi podpisovanje pogodb o stalnem
sodelovanju za čas trajanja projekta (»Contratto di collaborazione coordinata e continuativa«) z
datumom začetka veljave: 28. september 2011.
Velja poudariti, da je v okviru 9. seje, ki je potekala 29. junija 2010 v Bohinjski Bistrici, NO
sprejel predlog, da se število osebja STS poveča z zaposlitvijo 3 novih sodelavcev za italijansko
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).
Dodatno kritično točko, ki je vplivala na potek Programa, predstavlja izvajanje 3. člena
Poslovnika Nadzornega odbora (“Postopek odločanja”), ki določa sklepčnost in pogoje za
veljavno sprejemanje sklepov. V skladu s predlogom Evropske komisije, z namenom zagotoviti
hitrejše izvajanje Programa in nadoknaditi nastalo zamudo ter preprečiti avtomatski preklic
sredstev, je nastal predlog za spremembo Poslovnika Nadzornega odbora, v skladu z določili
Uredbe (ES) št. 1083/2006, in uvedbo postopkov, ki se uporabljajo pri številnih drugih programih
čezmejnega sodelovanja v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja.
Velja poudariti, da je izvajanje postopka, ki zadeva strateške projekte privedlo do nekaterih
kritičnih točk nastalih zaradi dveh pritožb, ki sta ju dva upravičenca, čigar projekta sta bila
izključena iz ocenjevanja kakovosti, vložila na Deželno upravno sodišče Dežele Furlanije
Julijske krajine. Potem ko je sodišče sprejelo pritožbo enega upravičenca, se je na 14. dopisni
seji sprejela odločitev (na osnovi načela »autotutela«) o ponovni obravnavi štirih projektov, ki so
bili sprva izključeni zaradi podobnih razlogov (t.j. Prijavnica poslana preko italijanske poštne
2

Peti sodelavec je na delovnem mestu nastopil z delom 14. junija 2010.

Letno poročilo o izvajanju 2009

34

storitve »Pacco celere« in prejeta po zaključku razpisnega roka). Po potrditvi prednostne
lestvice s strani Nadzornega odbora februarja 2010, se je izvajanje postopka časovno zamaknilo
in se je uradno zaključilo na 16. dopisni seji, dne 15. aprila 2010.
Kritični element predstavljata tudi interpretacija in izvajanje Priloge I k Odločbi Evropske
Komisije K(2006) št. 3473 z dne 4. avgusta 2006, na podlagi katere je prišlo do sprememb OP, ki
se nanašajo na sredstva namenjena t.i. “kopenski meji”. V skladu s tem je Organ upravljanja
preko Skupnega tehničnega sekretariata pripravil osnutek javnega razpisa št. 03/2010 za
predložitev standardnih projektov, ki bodo sofinancirani s finančnimi sredstvi za kopenska
obmejna območja, t.j. Deželo Furlanijo Julijsko krajino in Republiko Slovenijo, v skupni višini
22.000.000,00= €, od katerih je 18.700.000,00 € sredstev iz ESRR in 3.300.000,00 € sredstev
nacionalnega sofinanciranja. Predlog razpisa in razpisna dokumentacija sta bila predložena v
odobritev Nadzornemu odboru na 17. dopisni seji, ki jo je Organ upravljanja pričel dne 6. maja
2010. Zaradi neuspešnega izida seje, je bila zadeva dana na dnevni red naslednje seje
Nadzornega odbora.
Poleg zgoraj navedenega velja poudariti, da Nadzorni odbor ni sprejel predloga, da bi se projekti
predloženi v okviru javnega razpisa št. 02/2009, ki izpolnjujejo pogoje za posredovanje v
postopek ocenjevanja kakovosti, odobrili na dopisni seji, da bi se tako pospešilo izvajanje
programskih aktivnosti. Ta točka je bila zato dana na dnevni red 10. redne seje Nadzornega
odbora z dne 29. junija 2010, kar je posledično dodatno prispevalo k zakasnitvi zaključka
postopka za izbor standardnih projektov. Nasprotujoča stališča članov Nadzornega odbora niso
privedla do potrebnega soglasja za potrditev Javnega razpisa za predložitev standardnih
projektov za ožje kopensko območje št. 03/2010 ter za zaključek postopka formalnega
preverjanja standardnih projektov predloženih v okviru javnega razpisa št. 02/2009, kar je
podlaga za posredovanje vlog v postopek ocenjevanja kakovosti. Seja Nadzornega odbora je
bila nato prekinjena s sprejetjem predloga za sestanek na politični ravni v okviru Evropske
komisije, ki naj bi pripomogel k odpravi zastoja. Kljub zavzemanju programskih partnerjev za
rešitev nastale situacije po seji, je izvajanje določenih predvidenih aktivnosti programa trenutno
ustavljeno.
Ta sestanek se je dejansko odvijal v Bruslju 11. marca 2011. V okviru sestanka je bil
predstavljen pregled dolgotrajnega postopka politično-institucionalnih pogajanj med
programskimi partnerji, ki so omogočila dogovor, na podlagi katerega se je pričela in pozitivno
zaključila 19. dopisna seja. V okviru seje so bili potrjeni: seznami standardnih projektov, ki
vključujejo upravičene projektne predloge uvrščene v nadaljnji postopek ocenjevanja kakovosti
in neupravičene projektne predloge ter javni razpis za sredstva namenjena ožjemu kopenskemu
območju. Sprejet je bil tudi sklep o prerazporeditvi 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 predložitev strateških
projektov št. 01/2009.

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).
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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 2007-2013.
Struktura deluje v okviru upravne ureditve Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, skladno
s Pravilnikom o organizaciji deželne uprave in njenih institucij, odobrenim z Odlokom
predsednika deželnega odbora št. 277 z dne 27. avgusta 2004 in kasnejšimi spremembami in
dopolnitvami.
V pravilniku opredeljen organigram deželne uprave določa, da se funkcijo Organa upravljanja
dodeli začasno imenovanemu vodji Službe za odnose z EU in evropsko integracijo Direktorata za
mednarodne odnose in odnose z EU pri Predsedstvu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine,
funkcijo Organa za potrjevanje pa začasno imenovanemu direktorju Računovodsko finančne
službe. Revizijski organ je strukturno umeščen v Direktorat za načrtovanje ter gospodarske in
finančne vire, kjer za izvajanje pripadajočih nalog skrbi začasno imenovani direktor Nadzorne
službe Skupnosti.
V letu 2008 je bil sprejet deželni zakon št. 7 z dne 21. julija 2008, tako imenovani “Zakon
Skupnosti 2007”, objavljen v redni prilogi Uradnega lista Avtonomne dežele Furlanije Julijske
krajine št. 16 z dne 25. julija 2008. Ta vsebuje, med drugim, določbe za izvajanje Uredbe (ES)
št. 1083/2006 in sicer Operativnih programov ESRR - Cilj “Evropsko teritorialno sodelovanje”
2007-2013 - vključno s Programom čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Ad hoc
pravilnik o izvajanju programa, na katerega se sklicujemo v pričujočem poročilu, je bil objavljen
v Deželnem uradnem listu št. 13 z dne 25. februarja 2009.
Od aprila 2008, je italijansko Ministrstvo za gospodarski razvoj (MISE) - DPS - kot referenčni
nacionalni organ za Evropsko komisijo in ostale države članice za Cilj “Evropsko teritorialno
sodelovanje”, na podlagi sklepa Medresorskega odbora za gospodarsko programiranje št. 158 z
dne 21. decembra 2007, vzpostavilo, v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo in finance in
zainteresiranimi deželami in pokrajinami, tehnične funkcionalnosti v okviru državnega sistema
spremljanja operacij navedenih v Nacionalnem strateškem okviru 2007-2013. Ob tem so bila
organizirana posebna srečanja med IGRUE, MISE in Organi upravljanja posameznih programov
čezmejnega sodelovanja za določitev tipologije podatkov, ki so potrebni za delovanje državnega
sistema spremljanja.
V Glavni direkciji za mednarodne in evropske odnose Avtonomne dežele Furlanije Julijske
krajine je bila ustanovljena služba za prvostopenjsko kontrolo za programe sofinancirane iz
strukturnih skladov (»Struttura dei controlli di I livello Programmi Fondi Strutturali«), ki je
referenčni organ za italijanske VP in PP. Ta deluje neodvisno od Organa upravljanja in je
odgovorna za opravljanje kontrol predvidenih v 16. členu Uredbe (ES) št. 1080/2006, ki zadevajo
zakonitost in pravilnost izdatkov prijavljenih s strani upravičencev v okviru projektov
sofinanciranih iz programa.
V Republiki Sloveniji je za prvostopenjsko kontrolo odgovorna Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Oddelek za finančno kontrolo – Cilj 3.
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V zvezi s sistemom drugostopenjske kontrole, v primeru operativnih programov evropskega
teritorialnega čezmejnega sodelovanja z italijanskimi organi oblasti, naloge določene v 62. členu
Uredbe (ES) št. 1083/2006 opravlja italijanski skupni Revizijski organ s pomočjo skupine
revizorjev, ustanovljena v skladu z 2. odstavkom 14. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006.

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.
V obdobju poročanja se fizično izvajanje programa še ni pričelo in 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” dežel 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 državi članici (Italiji in Sloveniji) ter spodbujajo vzpostavitev potrebnih sinergij za
zagotavljanje “dodane vrednosti” družbeno-gospodarskega razvoja območja.
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2.7 Spremljanje in ocenjevanje
- Ukrepi za spremljanje in ocenjevanje, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni odbor,
vključno s postopki zbiranja podatkov, težavami, ki so nastopile in ukrepi za odpravo teh težav.
NADZOR
V skladu z določili evropskih uredb, je sistem nadzora v okviru programa 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 prijavijo upravičenci, preverjajo prvostopenjski
kontrolorji. Za kontrolo izdatkov italijanskih vodilnih in projektnih parterjev je pristojna
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina – »Struttura dei controlli di I livello Programmi Fondi
Strutturali«, medtem ko kontrolo izdatkov slovenskih vodilnih in projektnih partnerjev opravlja
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Oddelek za
finančno kontrolo – Cilj 3, Ljubljana.
V okviru svojih nalog, prvostopenjski kontrolorji preverjajo poročila, ki jih predložijo 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, državnih 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 predložena ustrezna potrdila o
plačilu, so bili potrjeni s strani prvostopenjskih kontrolorjev ter so nastali skladno z veljavnimi
predpisi s področja javnega naročanja, državnih pomoči, informiranja in obveščanja. Ob tem
velja tudi prepoved dvojnega oziroma večkratnega sofinanciranja.
Prvostopenjski kontrolorji izvajajo upravno oz. administrativno kontrolo
na 100%
sofinanciranih projektov ter kontrolo na kraju samem. Pri posameznem upravičencu je v času
trajanja projekta predvidena vsaj ena kontrola. 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 državi članici.
Po opravljenih prvostopenjskih kontrolah VP predložijo 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 predloži dokumentacijo o
projektu skupaj z obrazci za povračilo. Organ upravljanja posreduje dokumentacijo Organu za
Letno poročilo o izvajanju 2009

38

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.
členu 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 2.4 tega
poročila.
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.
OCENJEVANJE
V skladu z navodili Priročnika za ocenjevanje strateških in standardnih projektov
ocenjevanje projektnih predlogov posredovanih v okviru javnih razpisov objavljenih s strani OU
in predhodno potrjenih s strani NO temelji na sledečih merilih:
1.
2.
3.

Formalna administrativna ustreznost (A1);
Upravičenost (A2);
Merila za izbor, razdeljena na naslednje sklope:
i.
kakovost vsebine in ustreznost predloga (B1);
ii.
kakovost čezmejnega partnerstva in vodilnega partnerja (B2);
iii.
dodana vrednost projekta (B3 – druga stopnja postopka za izbor strateških in
standardnih projektov);
iv.
merila za izbor projekta glede na prednostno nalogo (B4).

Pri vseh tipologijah projektov in na vseh stopnjah postopka se izvaja naslednji postopek:
1.
2.
3.
4.

odpiranje vlog;
preverjanje formalne ustreznosti in upravičenosti na osnovi formalnih pogojev
administrativne ustreznosti in upravičenosti iz sklopa A1 in A2;
ocenjevanje kakovosti na osnovi meril za izbor iz sklopa B;
ocenjevanje projektov z vidika možnosti, da projekt zapade pod pravila o državnih
pomočeh, pri projektih, ki so dosegli minimalni prag točkovanja določen v posameznem
javnem razpisu. Predlogi projektnih idej so ocenjeni na osnovi možnosti opredelitve z
DA/NE, medtem ko so vloge projektov ocenjene s pomočjo kontrolnega lista za državne
pomoči iz Priloge 4 k Priročniku za ocenjevanje.

Za vsak javni razpis Organ upravljanja imenuje dve komisiji za ocenjevanje vlog: Komisijo za
odpiranje in preverjanje administrativne ustreznosti ter upravičenosti vlog, katere člani/ce so
določeni med uslužbenci Skupnega tehničnega sekretariata in Komisijo za ocenjevanje kakovosti
vlog, katere člani/ce so izbrani iz seznamov strokovnjakov, ki jih pripravijo partnerji programa,
ter med uslužbenci Skupnega tehničnega sekretariata.
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Vsi člani/ce komisij, z izjemo Skupnega tehničnega sekretariata – pogodbe zaposlenih v STS
vsebujejo klavzulo o nepristranosti in zaupnosti glede aktivnosti, ki jih opravljajo -, ob začetku
sodelovanja pri postopku ocenjevanja podpišejo Izjavo o nepristranosti in zaupnosti. Konflikt
interesov nastane v primeru, da na nepristransko in objektivno odločanje posameznega
ocenjevalca/ke vpliva pretekli ali sedanji, posredni ali neposredni, zasebni ali poslovni odnos
oziroma odnos drugačne narave s prijaviteljem ali njegovimi projektnimi partnerji.
Namen postopka odpiranja ovojnic je zagotavljati, da se zgolj vloge, ki jih Organ upravljanja
prejme v zahtevnem roku in so ustrezno označene v skladu s pogoji posameznega javnega
razpisa, uvrstijo v nadaljnje faze postopka ocenjevanja in izbora. Po odpiranju vlog, Skupni
tehnični sekretariat pripravi seznam prejetih vlog, kjer so navedeni nekateri osnovni podatki:
naziv in sedež vodilnega partnerja, akronim projekta, prednostna naloga, skupna vrednost
projekta in število sodelujočih partnerjev z navedbo območja.
Namen ocenjevanja administrativne ustreznosti in upravičenosti vlog je preveriti, da vloge
ustrezajo pogojem formalne administrativne ustreznosti (A1) in upravičenosti (A2). Odgovor na
vsakega izmed pogojev mora biti nedvoumen (DA – NE) in ne sme dopuščati možnosti
interpretacije. V primeru, da niso izpolnjeni vsi pogoji, se vloga izloči iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja.
V primerih ko je potrebno in samo če tako predvideva javni razpis, lahko STS pozove
predlagatelje, da posredujejo dopolnitve in/ali pojasnila. Predlagatelji morajo omenjene
dopolnitve predložiti v roku, ki je določen v javnem razpisu; v primeru, da dopolnitev/pojasnil
ne posredujejo ali jih ne posredujejo v predvidenem roku, projekt ne bo vključen v nadaljnji
postopek ocenjevanja.
Če so zahtevane dopolnitve/pojasnila pravočasno posredovani se ponovno ugotavlja
izpolnjevanje meril formalne administrativne ustreznosti (A1) in upravičenosti (A2). Projektni
predlogi, ki niso uspešno prestali preverjanja formalne ustreznosti in ne izpolnjujejo meril
upravičenosti oz. za katere dopolnitve/pojasnila niso bila posredovana v določenem roku, se
zavrnejo/zavržejo.
Nato se pripravi seznam ocenjenih upravičenih/neupravičenih vlog z navedbo neupravičenih (in
razlogov za zavrnitev/zavržbo), ki je nato predstavljen in posredovan v potrditev Nadzornem
odboru. Po sklepu Nadzornega odbora, prijavitelji neupravičenih vlog prejmejo obvestilo o
zavrnitvi/zavržbi z navedbo negativnega rezultatov preverjanja administrativne ustreznosti in
upravičenosti. Na spletni strani programa www.ita-slo.eu se v delu »javni razpisi« objavi seznam
upravičenih vlog in seznam neupravičenih vlog, skupaj z navedbo razlogov za zavrnitev/zavržbo.
Ocenjevanje kakovosti se opravi le za tiste vloge, ki so bile pozitivno ocenjene v okviru
ocenjevanja formalne administrativne ustreznosti in izpolnjujejo pogoje administrativne
ustreznosti in upravičenosti (upravičene vloge) v skladu z merili za izbor (B1, B2, B3, B4).
Ocenjevanje kakovosti vlog izvajajo Skupni tehnični sekretariat ter slovenski in italijanski
ocenjevalci.
Pred začetkom ocenjevanja kakovosti se skliče en ali več pripravljalnih sestankov z
ocenjevalci/kami, ki sodelujejo pri ocenjevanju kakovosti vlog. Namen sestankov je predstaviti
gradivo programa, pojasniti temeljna načela postopka, cilje dela ocenjevalcev/k, predstaviti
predvideno časovnico postopka ocenjevanja, podporo Skupnega tehničnega sekretariata, način
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izpolnjevanja kontrolnega lista, načela nepristranosti in zaupnosti, k spoštovanju katerih se
sodelujoči ocenjevalci/ke zavežejo s podpisom Izjave o nepristranosti in zaupnosti.
Ob koncu postopka ocenjevanja je vsaki vlogi dodeljena ocena, sestavljena iz seštevka točk
Skupnega tehničnega sekretariata in povprečja točk posameznih ocenjevalcev/k.
Skupni tehnični sekretariat za vsako vlogo pripravi končno oceno na podlagi Poročila z
opombami, ki je rezultat seštevka ocene Skupnega tehničnega sekretariata in povprečja ocen
posameznih ocenjevalcev/k.
Po zaključku postopka ocenjevanja kakovosti vlog, posebna delovna skupina za ocenjevanje
državnih pomoči preveri možnost, da projekti, ki so dosegli minimalno število točk določeno v
javnem razpisu, zapade pod pravila o državnih pomočeh, ki jih določa evropska zakonodaja.
Ocenjevalci posredujejo oceno Skupnemu tehničnemu sekretariatu.
Skupni tehnični sekretariat nato pripravi prednostno lestvico ocenjenih projektov in povzetek
Poročila o ocenjevanju ter ju posreduje Nadzornemu odboru v končno odobritev.
Potem ko Nadzorni odbor odobri prednostno lestvico, ki obsega vse tipologije projektov, se ta
objavi v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine in na spletni strani programa
www.ita-slo.eu.
Po zaključku prve stopnje postopka ocenjevanja za strateške projekte se objavi seznam
projektnih predlogov uvrščenih v drugo stopnjo postopka. Po zaključku druge stopnje postopka
za strateške projekte, kakor tudi po končnem izboru standardnih projektov, se objavi seznam
projektov, ki so upravičeni do sofinanciranja vključno s seznamom upravičencev in višino
odobrenih javnih sredstev v skladu s 7. členom Uredbe (ES) št. 1828/2006.
V zvezi s specifičnimi vidiki metodologije in pristopa za izbor projektov velja izpostaviti, da je
v okviru razpisa št. 01/2009 za predložitev strateških projektov (v drugi fazi postopka), Skupni
tehnični sekretariat pripravil pregled različnih razlogov za zavrnitev/zavržbo 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/zavržbo v okviru razpisa za strateške
projekte se je uporabil tudi v okviru razpisa št. 02/2009 za predložitev standardnih projektov.
Dvoumne in težavnostne 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
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strokovnega področja -. Projektna dokumentacija je bila dostopna na spletni strani programa z
uporabo osebnega gesla.
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 državnih 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 bo posredoval vse potrebne informacije in podatke v skladu z zahtevami nacionalnega
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 omogoča pridobivanje vseh informacij o projektih, ki bodo sofinancirani v okviru
programa in vseh fazah upravljanja programa ter zagotavlja pravilno posredovanje podatkov
italijanskemu centralnemu sistemu za upravljanje, ki jih nato posreduje Evropski komisiji.
Razvoj sistema poteka v sodelovanju z Insiel S.p.A, notranjo družbo Avtonomne dežele Furlanije
Julijske krajine, ki je že oblikovala informacijski sistem za ROP Cilj 2 Furlanija Julijska krajina in
nov Cilj 2 “Deželna konkurenčnost in zaposlovanje ROP ESRR 2007-2013”.
Ponovna uporaba računalniške kode izdelane za ROP ESRR je povzročila določene težave pri
implementaciji sistema, obenem pa je prispevala k znatnemu zmanjšanju stroškov razvoja in
izvajanja.
Do informacijskega sistema lahko organi in operativne enote programa (Organ upravljanja,
Skupni tehnični sekretariat, Organ za potrjevanje in Revizijski organ) ter vsi partnerji programa
dostopajo na različne načine (upravljanje, vnos podatkov, prikazovanje).
Sistem omogoča prikazovanje in upravljanje v italijanskem in slovenskem jeziku; glede na
izbrani jezik ob dostopu do aplikacije, samodejno prikazuje oznake polj ter opisne podatke.
Zagotavlja tudi možnost, da se glede na izbrani jezik pridobi opis za vsako posamezno polje.
Trenutno se uporablja sistem v italijanskem jeziku. Slovenska različica je v postopku oblikovanja
in razvoja.
Organ upravljanja je po dogovoru s pristojno deželno službo (S.I.R.) določil, da bosta
načrtovanje in vzpostavitev informacijskega sistema potekali v dveh fazah:
1) prva faza predvideva funkcije za prijavo v sistem, nastavitev sistema in upravljanje
finančnega načrta Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013;
2) druga faza zadeva upravljanje projektov, spremljanje in nadzor njihovega finančnega,
postopkovnega in fizičnega delovanja, delovanje Organa za potrjevanje in Revizijskega
organa ter pošiljanje podatkov nacionalnemu sistemu Monit 2007.
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V okviru prve faze so bile vzpostavljene:
•
•

funkcije in načini prijavljanja v sistem
funkcije za nastavitev sistema, in sicer:

•

splošni podatki o Programu čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
struktura programa
povezava strukture programa s strukturo italijanskega Nacionalnega strateškega
okvira (prednostne naloge, splošni in specifični cilji);
* opredelitev postopkov
* opredelitev kazalnikov izvajanja in rezultatov
opredelitev finančnega načrta programa po prednostnih nalogah.
*
*
*

Sistem zagotavlja:
•
•

•
•
•
•
•
•

upravljanje osnovnih podatkov vseh projektov, ki jih program sofinancira;
upravljanje podatkov o finančnem, fizičnem in proceduralnem napredovanju projektov
skladno s predvidenimi pravili o delovanju nacionalnega sistema spremljanja in zahtevami
ocenjevanja izvajanja programa;
upravljanje podatkov o potrjevanju nastalih izdatkov;
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 jih zahteva sistem Monit 2007 in tistih, ki jih lahko zahteva
Evropska komisija v skladu s predpisi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1828/2006;
posredovanje poročil, ki vsebujejo standardne podatke o stopnji izvajanja programa
Republiki Sloveniji in ostalim trem italijanskim deželam partnericam.

Skupni tehnični sekretariat/Začasna tehnična pomoč je pri uporabi sistema odgovoren za
upravljanje ter preverjanje splošnega delovanja samega sistema in vmesnika skupaj z drugimi
organi programa ter za preverjanje vnesenih podatkov in posredovanje le-teh nacionalnim
sistemom spremljanja.
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 z Monit 2007;

•

Organ za potrjevanje: ima vpogled v podatke in lahko preverja vse podatke vnesene v
podatkovno bazo. Lahko upravlja le s podatki, ki so v njegovi pristojnosti (podatki o
potrjevanju nastalih izdatkov);

•

Revizijski organ: ima vpogled v podatke in lahko preverja vse podatke vnesene v
podatkovno bazo. Lahko jih uporablja kot osnovo za vzorčenje projektov, ki bodo
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posredovane drugostopenjski kontroli in lahko vnaša podatke o opravljenih kontrolah, ki
bodo dostopni v informacijskem sistemu programa;
•

FLC (prvostopenjska kontrola).

Predvidena je tudi možnost dostopa in vpogleda v sistem s strani programskih partnerjev ter
možnost prenosa standardiziranih poročil o projektih sofinanciranih iz programa.
Trenutno je v presoji možnost, da bi se vodilnim partnerjem projektov dovolil dostop do sistema
in vnos nekaterih podatkov, ki zadevajo poročanje o nastalih izdatkih.
Aplikacija je realizirana v razvojnem okolju odjemalec/strežnik (faza 1) in v spletnem okolju za
funkcije, ki so na voljo zunanjim uporabnikom (faza 2). Za dostop do aplikacije se morajo
uporabniki predhodno prijaviti.
Programsko opremo bo možno dopolnjevati z drugimi podatkovnimi bazami vzpostavljenimi
znotraj Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, kar bo omogočalo uporabo podatkov s
katerimi deželna uprava že razpolaga (podatki o fizičnih in pravnih osebah oz. podatki o
bankah).
Sistem MIS, opremljen s certifikatom IGRUE, je omogočil posredovanje prvega niza podatkov
konec meseca decembra 2009.
V letu 2009 je sektor za spremljanje, ki organizacijsko pripada Skupnemu tehničnemu
sekretariatu, štel 3 osebe.

2.8 Nacionalna rezerva na podlagi doseženih rezultatov (kjer je
primerno in le za letno poročilo o izvajanju, predloženo za leto 2010)
- Informacije opisane v 50. členu Uredbe (ES) št. 1083/2006.
Ne ustreza.
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3. Izvajanje po prednostnih nalogah
Informacije navedene v nadaljevanju veljajo za vse prednostne naloge programa.
Podatke potrebne za spremljanje izvajanja programa po prednostnih nalogah se zbira s pomočjo
posebnih obrazcev, ki jih mora vsak upravičenec posredovati Skupnemu tehničnemu sekretariatu
in službi 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 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 možnost, 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;
- 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 napredovanju 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 predloži zahtevek za
izplačilo h kateremu priloži 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 predloži upravičenec. Vsak upravičenec
mora namreč predložiti izjavo s seznamom morebitnih izdatkov, ki se sofinancirajo iz ESS. Ti
zneski so nato lahko predmet sistemizacije in spremljanja.
V zvezi z oceno prispevka projekta k enakim možnostim med spoloma, je v Prijavnici predviden
poseben del, ki ga potencialni upravičenec/prijavitelj izpolni ob predložitvi vloge za
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sofinanciranje projektnega predloga. Upravičenec navede na kakšen način projekt vpliva na cilja
enakih možnosti 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 možnosti na ravni programa.
V Prijavnici je predvideno je tudi polje v katerega upravičenci vnesejo podrobnejši opis (največ
20 vrstic) vpliva projekta na zgoraj omenjene cilje z navedbo njegovega specifičnega odraza na
območje in področja na katera se projekt nanaša.
Ob tem je v Prijavnici predviden tudi splošnejši kazalnik (zahteva se navedbo DA/NE), s pomočjo
katerega je mogoče oceniti, ali projekt vpliva na spodbujanje enakih možnosti (med spoloma in
nediskriminacijo).

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 razpoložljivih podatkov, ker se operativno izvajanje predvidenih aktivnosti še ni
pričelo.
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V okviru Prednostne naloge 1 je bilo sofinanciranje odobreno 5 strateškim projektom predloženih
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 Sežana

4.

ADRIA A

Segretariato INCE

5.

SAFEPORT

Autorità Portuale Venezia

3.085.000,00

3.289.000,00

2.730.000,00

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 sedež ali organizacijsko enoto na upravičenem območju programa ali
opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem območju, vendar imajo
sedež 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 predloženih vlog.
Vsi vodilni partnerji strateških projektov, ki se uvrščajo v prednostno nalogo 1, imajo sedež 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).

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.
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V nadaljevanju sledi razpredelnica s kazalniki, ki se nanašajo na Prednostno nalogo 1.
KAZALNIK FIZIČNIH REZULTATOV
(PREDNOSTNA NALOGA 1)

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

1A - Projekti za varovanje in
upravljanje okolja

20

4

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

2

število

število projektov

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

10

3

število

število projektov

1E - Projekti, usmerjeni v razvoj
trajnostne mobilnosti

8

3

število

število projektov

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

20

93

število

število občin/javnih teles

več kot 10 %

100%

%

25 %

100%

%

5

11

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 (delež celotnega
programskega območja)
1G2 – Površina programskega
območja, vključena v okoljske
projekte (delež 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

(delež celotnega
programskega območja)

(delež zavarovanih
območij programskega
območja)

število
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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 še ni pričelo.

3.1.2 Večje težave 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 še ni 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 operativno izvajanje predvidenih aktivnosti še ni pričelo.
V okviru Prednostne naloge 2 se sofinancira 4 strateške projekte predložene 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

3.167.095,00

2.831.000,00
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Na osnovi »načela fleksibilnosti« so v skladu s 1. odstavkom 21. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006
v upravičeno programsko območje vključene Pokrajina Pordenone in Pokrajina Treviso za
Republiko Italijo ter Notranjsko-kraška in Osrednjeslovenska statistična regija za Republiko
Slovenijo.
Na ravni projekta - ob upoštevanju, da so se na razpis št. 01/2009 lahko prijavili prijavitelji in
partnerji, ki imajo sedež ali organizacijsko enoto na upravičenem območju programa ali
opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem območju, vendar imajo
sedež 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 predloženih vlog.
Vsi vodilni partnerji strateških projektov, ki se uvrščajo v prednostno nalogo 2, imajo sedež 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).

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

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

2A - Projekti čezmejnega poslovnega
sodelovanja in promocije

30

2

število

število projektov

2B - Projekti, usmerjeni v podpiranje
procesa internacionalizacije podjetij

10

2

število

število projektov

2C - Projekti, izvedeni v turističnem
sektorju

15

1

število

število projektov

2D - Projekti raziskav in razvoja, ki
vključujejo raziskovalne centre,
univerze in podjetja

20

2

število

število projektov

2E - Projekti usposabljanja (poklicno,
profesionalno, vseživljenjsko učenje)

25

1

število

število projektov

10%

/

%

delež v odstotkih
glede na skupno
število podjetij

KAZALNIK REZULTATOV/UČINKOV
(PREDNOSTNA NALOGA 2)

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

2G - Podjetja, vključena v čezmejno
sodelovanje

60

/

število

število sporazumov o
sodelovanju

2F - Projekti podjetij in drugih
privatnih subjektov, ki zaposlujejo
večinoma ženske
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2H - Razvoj čezmejnih RTR projektov s
strani raziskovalnih centrov in podjetij

40

335

število

število vključenih
organizacij

2I - Ustvarjene mreže v sektorju
turizma

5

2

število

število

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

50

/

število

število

2M - Izvedene čezmejne mreže 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 še ni pričelo.

3.2.2 Večje težave 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 še ni 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 ni operativno izvajanje predvidenih aktivnosti še ni pričelo.
V okviru Prednostne naloge 3 se sofinancira 4 strateške projekte predložene 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

3.500.000,07

2.800.000,00

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.
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Na ravni projekta - ob upoštevanju, da so se na razpis št. 01/2009 lahko prijavili prijavitelji in
partnerji, ki imajo sedež ali organizacijsko enoto na upravičenem območju programa ali
opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem območju, vendar imajo
sedež 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 predloženih vlog.
Vsi vodilni partnerji strateških projektov, ki se uvrščajo v prednostno nalogo 3, imajo sedež 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).

V nadaljevanju sledi razpredelnica s kazalniki, ki se nanašajo na Prednostno nalogo 3.
KAZALNIK FIZIČNIH REZULTATOV
(PREDNOSTNA NALOGA 3)

Cilj

Vrednost

Enota

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

10

2

število

število projektov

3B - Projekti na področju kulture

75

3

število

število projektov

3C - Projekti na področju zdravja in
socialnega sektorja

15

1

število

število projektov

3D - Vključene kulturne, socialne in
zdravstvene strukture

30

44

število

število

KAZALNIK REZULTATOV/UČINKOV
(PREDNOSTNA NALOGA 3)

Cilj

Vrednost

Enota

3E - Univerze in šole, povezane z
mrežami

50

19

število

število

3F - Skupna uporaba kulturne
infrastrukture

25

10

število

število

5.000

5.500

število

število

3G - Udeleženci kulturnih dogodkov

Opis enote

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 še ni pričelo.

3.3.2 Večje težave 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 še ni pričelo.

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.
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V nadaljevanju sledi razpredelnica s kazalniki, ki se nanašajo na Prednostno nalogo 4.
KAZALNIKI FIZIČNE REALIZACIJE
(PREDNOSTNA NALOGA 4)

Cilj

Vrednost

Enota

4A - Osebje Skupnega tehničnega
sekretariata

12

10

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%

%

delež prebivalcev
programskega
območja v odstotkih

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

Opis enote

Opis enote

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 2009 (kumulativna vrednost):
Skupni znesek €

Sofinanciranje iz ESRR €

Nacionalno sofinanciranje €

771.473,92

655.752,83

115.721,09

3.4.2 Večje težave 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.
Do ustanovitve Skupnega tehničnega sekretariata (glej poglavje 2.3) se je aktivnosti tehnične
pomoči izvajalo v okviru projekta »Začasna tehnična pomoč«, ki ga je odobril Nadzorni odbor.
V skladu z določili 14. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006 STS, ki ga sestavljajo italijanski
uslužbenci (zunanji sodelavci s katerimi je Avtonomna dežela sklenila pogodbe o stalnem
sodelovanju za čas trajanja projekta) in slovenski uslužbenci (zaposleni znotraj SVLR s pogodbo
za nedoločen in/ali določen čas) 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 ESRR.
V obdobju obravnavanem v pričujočem Poročilu, se je dejavnost sekretariata osredotočila na
naslednje prioritete:
•

priprava razpisnih osnutkov in razpisne dokumentacije za predlagatelje;

•

organizacija in priprava sestankov organov programa, predvsem NO, Čezmejne
koordinacijske delovne skupine (ki je predhodno delovala kot tehnična skupina in je
bila uradno potrjena s spremembo O.P. z dne 20. aprila 2010) in skupine revizorjev;

•

organizacija informativnih dogodkov na upravičenem območju, namenjenih promociji
možnosti, ki jih nudi program;

•

zbiranje projektnih predlogov in vodenje postopkov za izbor projektov predloženih v
okviru javnih razpisov, ki jih objavlja OU, vključno z usklajevanjem Čezmejnih
delovnih skupin ocenjevalcev;

•

pomoč Organu upravljanja pri pripravi dokumentacije, ki jo določajo evropske
uredbe, tehnične programske dokumentacije in tehnične dokumentacije za
upravičence;
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•

vzpostavitev sistema spremljanja in izvajanje spremljanja;

•

posodabljanje spletnih strani programa.

Finančni načrt Tehnične pomoči z oznako 4TA03-2009 in naslovom »Tehnična pomoč v okviru OP
Slovenija-Italija 2007-2013« je bil odobren s strani NO skupaj z navodili za izvajanje in vsebuje
aktivnosti, ki se nanašajo na šest različnih kategorij izdatkov, kot sledi:
•

osebje: uslužbenci 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
državnih
pomočeh,
o
izobraževanju/izpopolnjevanju za STS; strokovnjaki s področja širjenja rezultatov
projektov v deželah partnericah Veneto in Emilia-Romagna;

•

sestanki: seje NO, sestanki Čezmejne koordinacijske delovne skupine in drugi sestanki
organov programa;

•

investicije: 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.

Finančna sredstva v skupnem znesku 8.202.842,00 EUR dodeljena v skladu s finančnim načrtom v
OP, se razdelijo med VP in PP 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 2009 predstavljajo 9,4 % razpoložljivih 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.
V Uradnem listu Evropske unije je bila objavljena nova Uredba (ES) št. 846/20093 z dne 1.
septembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) 1828/20064, ki v 2. členu opredeljuje pripravo
Komunikacijskega načrta (v nadaljevanju: KN) oz. instrumenta za aktivnosti informiranja in
obveščanja javnosti, nadalje pa Organu upravljanja (v nadaljevanju: OU) dodeljuje pripravo,
izvajanje in spremljanje samega načrta.
KN, ki ga je OU pripravil in nato posredoval Evropski komisiji, v skladu z 2. in 3. členom Uredbe
(ES) št. 1828/2006, je Evropska komisija formalno odobrila z dopisom št. 5387 z dne 30. junija
2008.
OU s sredstvi Začasne tehnične pomoči (v nadaljevanju: ZTP) zagotavlja, da so ukrepi za
informiranje in obveščanje javnosti izvedeni v skladu s KN in je odgovoren za pripravo, izvajanje
in dober potek posameznih ukrepov5.
Veljavna evropska zakonodaja na področju “informiranja in obveščanja” določa komunikacijske
ukrepe za informiranje zainteresirane javnosti iz programskega območja in evropskega območja
na splošno, možnosti financiranja in izvajanja (vodenja in nadzorovanja) sofinanciranih
programov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za programsko obdobje 2007-2013.
Tovrstne možnosti so namenjene krepitvi privlačnosti in konkurenčnosti programskega območja,
t.j. splošnemu cilju, ki je naveden v odstavku c) 4. poglavja Operativnega programa “Programa
čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013” (v nadaljevanju OP).
Poleg zgoraj navedenih uredb zakonodaje Skupnosti področje informiranja in oglaševanja ureja
še Uredba (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006, ki navaja splošna določila o strukturnih
skladih (3. poglavje, 69. člen “Informiranje in oglaševanje”), Nacionalni strateški okvir 20072013 (4. poglavje o operativnih programih po geografskih makropodročjih - za cilje konvergenca,
regionalna konkurenčnost in zaposlovanje, teritorialno evropsko sodelovanje); OP (6. poglavje,
odstavek f).

3

Uredba Komisije (ES) št. 846/2009 z dne 1. septembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1828/2006 o pravilih
izvajanja Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1080/2006 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj.

4
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.
5

69. člen Uredbe (ES) št. 1083/2006, od 1. do 4. člena ter 10. člen Uredbe (ES) št. 1828/2006
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6.1

Priprava Komunikacijskega načrta

Komunikacijski načrt, ki ga je pripravil Organ upravljanja v sodelovanju s predstavniki
programskih partnerjev v sklopu Komunikacijske delovne skupine (v nadaljevanju: KDS),
predstavlja strateški instrument programa. Le ta opredeljuje povezanost programskih obdobij
2000-2006 in 2007-2013, opredeljuje možnosti financiranja ter programske aktivnosti na
upravičenem območju.
OU je komunikacijske aktivnosti v letu 2009 izvajal v skladu s komunikacijskim načrtom ob
upoštevanju ekološkega vidika, ob iskanju sinergij, transparentnosti, čimvečje prepoznavnosti
programa ter ob upoštevanju določb prej omenjene evropske zakonodaje.

6.2 Nosilci in strukture
Na podlagi komunikacijskih izkušenj iz prejšnjega programskega obdobja 2000-2006 je
-

OU, skupaj z
odgovornim za komunikacijo ZTP, v sodelovanju s
Slovensko Info točko in
Komunikacijsko delovno skupino (v nadaljevanju: KDS)

deloval v vlogi “krovnega organizatorja” in je v sodelovanju s programskimi partnerji pripravil
razne komunikacijske ukrepe, jih medsebojno koordiniral ter uskladil z ostalimi
komunikacijskimi pobudami STS.
Komunikacijski načrt
Opredelitev strategije

OU

Načrtovanje in koordinacija

ZTP

Poslušanje in vzpostavljanje
odnosov

KDS

6.3 Vrste ukrepov in cilji
Na podlagi 6. poglavja Komunikacijskega načrta, ki določa glavna orodja za informiranje in
obveščanje javnosti za posamezno referenčno skupino, lahko razlikujemo:
-

centralizirane dejavnosti, ki jih v glavnem izvaja OU s podporo ZTP. V to skupino
spadajo informativni ukrepi, ki se izvajajo tudi preko novega spletnega portala
programa: http://www.ita-slo.eu/

-

decentralizirane dejavnosti, ki jih koordinira OU

Letno poročilo o izvajanju 2009

60

-

s podporo ZTP in KDS;

-

s podporo ZTP in Slovenske Info točke.

-

mreženje in izmenjavo izkušenj za zagotavljanje učinkovitega izvajanja informativnih
ukrepov in izmenjave dobrih praks ter izkušenj o strategijah informiranja in doseženih
rezultatih. Dejavnost je koordiniral OU v sodelovanju z ostalimi evropskimi programi in
organi.

Z upoštevanjem nujnosti približevanja Evrope in njenih prebivalcev ter ciljem po vključitvi
prebivalcev upravičenega območja programa, je bilo realiziranih 46 (45,5) dni v letu 2009 (glej
razpredelnico 1 v prilogi 1) za komunikacijske dejavnosti osredotočene na lokalno raven (na
osnovi evropskega načela “going local”6). Cilj je bil zagotoviti opremo, kontakte in orodja za
vzpostavitev pravilnega, poglobljenega in obširnega informiranja o dejavnostih Evropske unije in
predvsem programa. Ukrepi namenjeni širši javnosti so usmerjali navadne državljane na
področje evropskega sofinanciranja ter so tako krepili pozitivne učinke le-tega na lokalnem
nivoju.
V spodnji razpredelnici in grafikonu so povzete izvedene dejavnosti:
Vrsta dejavnosti

Število dni

Centralizirane dejavnosti

1,0

Decentralizirane dejavnosti, ki jih
usklajuje OU

33,0

Mreženje in izmenjava izkušenj

11,5

Skupaj dnevi

45,5

6

oziroma spreminjanje, na lokalni ravni, podobe EU, ki jo zaznavajo njeni državljani, za širjenje evropskega sporočila
preko lokalnih in regionalnih pobud in za ugotavljanje pričakovanj in pregrad, ki ovirajo sporočanje med inštitucijami
in državljani
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Centralizirane
dejavnosti

2%

Decentralizirane
dejavnosti, ki jih
usklajuje OU

Mreženje in
izmenjava
izkušenj

61%

37%

Upoštevajoč specifične cilje, ki so navedeni v KN (glej razpredelnico 2 v prilogi 1), so bile v letu
2009 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
soudeležbo različnih ciljnih skupin je bilo doseženih sedem ciljev, ki so navedeni v
razpredelnicah 2 in 3 v prilogi 1.
Ob izvajanju aktivnosti so se zasledovali naslednji elementi:
-

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

Promocijski material iz leta 2009 je naveden v razpredelnicah 11 in 16 v prilogi 1.

6.4 Vsebina
V prilogi 1 je v obliki razpredelnice prikazan pregled različnih vrst informativnih ukrepov,
izvedenih v sklopu programa tako glede na območje, na vrsto ukrepa ter dosežene rezultate. OU
je v letu 2009 v sodelovanju z ZTP in Slovensko Info točko ter KDS organiziral različne vrste
dogodkov, in sicer:
-

udeležbo na dogodkih na evropski ravni, ki so bili pomembni za izvajanje programa;
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-

delavnice s potencialnimi upravičenci: pripravljalni sestanki z upravičenci iz javnega
razpisa št. 01/2008, informativnimi dnevi in delavnicami ob objavi javnih razpisov št.
01/2009 in 02/2009;

-

nacionalne in mednarodne konference na in izven upravičenega območja;

-

stojnice, kjer so bili prikazani doseženi rezultati na področju sodelovanja med Italijo in
Slovenijo v programskih obdobjih 2000-2006 in 2007-2013.

6.4.1 Dogodki, ki jih je organiziral Organ upravljanja
OU je 1. oktobra 2008 pripravil uvodni dogodek programa v skladu z določbami 2. odstavka 7.
člena Uredbe (ES) št. 1828/2006. V letu 2009 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 tudi v letu 2009 bil program predstavljen na večjih
prireditvah na in izven upravičenega območja. V razpredelnici 6 v prilogi 1 so navedeni dnevi
(23), ki so bili namenjeni povečanju prepoznavnosti programa, projekti, ki so bili izvedeni v
prejšnjem programskem obdobju ter perspektive za prihodnost.
V sklopu sejmov so bile za obmejno javnost postavljene 3 stojnice za zagotovitev
prepoznavnosti programskih ciljev in nudenje koristnih informacij obiskovalcem potrebnih za
prijavo na razpise programa.
Kot izhaja iz razpredelnice 16 priloge 1 so obiskovalci prejeli promocijsko gradivo (shopper
torbico, barvni flomaster in pisalo) in informativno gradivo (zgibanko o programu, knjige in razne
letake o sofinanciranih projektih v prejšnjem programskem obdobju 2000-2006).
a.2) Informativni dogodki in delavnice
Po objavi:
1. Javnega razpisa za predložitev predlogov strateških projektov št. 01/2009 - Druga stopnja
postopka in
2. Javnega razpisa za predložitev predlogov standardnih projektov št. 02/2009
ter po odobritvi seznama predlogov projektnih idej v okviru prve stopnje postopka Javnega
razpisa za predložitev predlogov strateških projektov št. 01/2008 je OU v sodelovanju z ZTP in
KDS ter Slovensko Info točko priredil 11 informativnih dni osredotočenih na pripravljanje
potrebne dokumentacije za odprta javna razpisa, kot je to navedeno v razpredelnici 6 v prilogi
1.
Na srečanjih so udeleženci prejeli razno promocijsko gradivo, med katerim je bil priložen USB
ključek z vso ustrezno dokumentacijo v elektronski obliki ter trijezičnim zbornikom (v
italijanskem, slovenskem in angleškem jeziku) o sofinanciranih projektih v programskem obdobju
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2000-2006 (na voljo tudi na spletni strani programa), ki je bil potencialnim prijaviteljem v
pomoč pri iskanju ustreznih partnerjev. Na srečanjih je veliko časa bilo namenjenega
vprašanjem udeležencev. Vsi podani odgovori so bili nato objavljeni v delu pogosto zastavljenih
vprašanj (FAQ) na spletni strani programa7.
Udeleženci so po seminarjih izpolnili dvojezičen vprašalnik, katerega rezultati so razvidni v
prilogi 1.
b) izobešena zastava Evropske unije 9. maja pred poslopjem Organa upravljanja za teden
dni;
c) Objava seznama operacij, upravičencev in dodeljenih javnih sredstev v elektronski ali
drugi obliki8.
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. Dokončana bo v letu 2010;
2. “Projekti 2000-2006” bo omogočila vpogled v podatkovno bazo v italijanskem, slovenskem
in angleškem jeziku vseh sofinanciranih projektov v prejšnjem programskem obdobju, ki so
že na razpolago na spletni strani zbornika 2000-20069. Pripravljenih je bilo skupaj 360
preglednic, projekti pa so na spletni strani predstavljeni po prednostnih nalogah. 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, doseženi rezultati)
ter navedbo vseh partnerjev projekta.
3. “Iskanje partnerjev”, na kateri lahko upravičenci predstavijo svojo projektno idejo z
namenom pridobivanja projektnih partnerjev.
Podrobnejše informacije o delu namenjenem projektom so v razpredelnici 17 priloge 1.

6.4.2 Dogodki, ki jih je organizirala Republika Slovenija
Slovenska Info točka v Štanjelu, ki deluje v sklopu Regionalne pisarne Službe Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, je priredila 10 informativnih dni, ki so
bili namenjeni predvsem slovenskim VP in PP.
Na teh srečanjih so udeleženci izpolnili vprašalnike, katerih rezultati so razvidni iz priloge 1.

7

http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/

8

http://www.ita-slo.eu/projekti/projekti_2007_2013/

9
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/
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6.5 Dosegljivost ciljnih skupin
Dejavnosti informiranja in obveščanja v letu 2009 so bile zastavljene tako, da so zajele vse
ciljne skupine navedene v 3. poglavju Komunikacijskega načrta (glej razpredelnico 9 v prilogi 1).
V razpredelnici 10 v prilogi 1 pričujočega poročila je naveden vpliv izvedenih komunikacijskih
dejavnosti na posamezne ciljne skupine.

6.6 Ocena komunikacijskih aktivnosti
Ocena kakovosti ter pogostosti komunikacijskih aktivnosti je bila opravljena na nekaterih že
izvedenih aktivnostih, ki so že bile opisane tudi v Komunikacijskem načrtu, in sicer:
•
•
•
•
•
•
•

dejavnost promocije in oglaševanja,
informiranje in podpora upravičencem,
izmenjava informacij med programskimi partnerji,
širjenje rezultatov v pisni in ustni obliki ter preko spleta,
obveščanje v sodelovanju z drugimi evropskimi programi,
promocija programa in EU,
preglednost.

Ocene izvedenih komunikacijskih aktivnosti so bile opravljene na podlagi evalvacijskih
vprašalnikov, ki so jih izpolnili udeleženci ob zaključku informativnih dogodkov v letu 2009,
podobno kot je bilo to storjeno v letu 2008. Oblika vprašalnika je prikazana v razpredelnici 13
priloge 1, rezultati pa v razpredelnici 11 iste priloge.
Nov spletni portal programa omogoča spremljanje dostopov na spletno stran, število in izvor
obiskovalcev, iskanje po ključu ter številne druge možnosti, ki izboljšujejo njeno uporabnost.
Podrobni statistični podatki za leto 2009 so dosegljivi v razpredelnici 18 priloge 1.
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