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UVOD
Letno poročilo o izvajanju je obravnaval in
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Letno
opravljene aktivnosti v sklopu programa med
aktivnosti, ki so bile izvedene v letu 2009
Nadzornemu odboru.

potrdil Nadzorni odbor Programa čezmejnega
poročilo predstavlja trenutno stanje programa,
1. januarjem in 31. decembrom 2008, ter vse
do dneva, ko je bilo poročilo predstavljeno

Poročilo je sestavljeno v skladu z določili 67. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 ter na
podlagi XVIII priloge Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006.
Na srečanju delovne skupine z dne 12. junija 2006 je bila Avtonomna deţela Furlanija Julijska
krajina potrjena kot Skupni organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013. Deţelni odbor je to poslanstvo potrdil s sprejemom akta št. 3279 z dne 29. decembra
2006.
Z odločbo št. K(2007) 6584 z dne 20. decembra 2007 je Evropska komisija odobrila Operativni
program. Deţelni odbor Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine se je seznanil s programom
s sklepoma št. 389 z dne 11. februarja 2008 in št. 656 z dne 21. marca 2008.
Poročilo je pripravil odgovorni Organ upravljanja programa, organiziran v okviru Avtonomne
deţele Furlanija Julijska krajina, in sicer Direktorat za mednarodne odnose in odnose z EU,
Sluţba za odnose z EU in evropsko integracijo, ulica Udine 9 – 34132 Trst,
adg.itaslo@regione.fvg.it, tel. +39 040 3775974.
Poročilo vsebuje opis in kjer je potrebno tudi povzetek obravnavanih točk in tabele.
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1.

Splošni podatki

Operativni program
Cilj:

Cilj 3 »Evropsko teritorialno sodelovanje«
Za Republiko Italijo:
Avtonomna deţela Furlanija Julijska
krajina:
Pokrajina Trst
Pokrajina Gorica
Pokrajina Videm
Pokrajina Pordenone (na osnovi načela
fleksibilnosti v skladu z 21.1 členom
Uredbe (ES) št. 1080/2006)
Deţela Veneto
Pokrajina Benetke
Pokrajina Rovigo
Pokrajina Padova

Upravičeno območje:

Pokrajina Treviso (na osnovi načela
fleksibilnosti v skladu z 21.1 členom
Uredbe (ES) št. 1080/2006)
Deţela Emilia-Romagna
Pokrajina Ferrara
Pokrajina Ravenna
Za Republiko Slovenijo:
Goriška statistična regija
Obalno-kraška statistična regija
Gorenjska statistična regija
Osrednjeslovenska statistična regija (na
osnovi načela fleksibilnosti v skladu z
21.1 členom Uredbe (ES) št. 1080/2006)
Notranjsko-kraška statistična regija (na
osnovi načela fleksibilnosti v skladu z
21.1 členu Uredbe (ES) št. 1080/2006)

Programsko obdobje:

2007-2013

Št. programa (št. CCI):

2007 CB 163 PO 036

Ime programa:

Program čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-2013

Odločba o odobritvi:

K(2007) 6584 končni z dne 20. decembra
2007
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Referenčno leto:
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WP 9 – 9. dopisna seja

Datum odobritve letnega poročila s strani
Nadzornega odbora:

12/06/2009 – 19/06/2009
22/06/2009 – 26/06/2009
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2.
2.1.

Splošna slika izvajanja Operativnega programa
Rezultati in analiza napredka

Informacije o napredku izvajanja operativnega programa
Dne 20. decembra 2007 je Evropska komisija odobrila Operativni program. V okviru delovne
skupine so si ţe v letu 2007 Organ upravljanja in partnerji programa aktivno prizadevali za
pripravo operativnih dokumentov programa s ciljem čimprejšnje izvedbe aktivosti na
upravičenem območju.
V teku leta 2007 so bili dokumenti obravnavani kot osnutki, saj Operativni program in Okoljsko
poročilo, kot podlaga za izvajanje programa, še nista bila odobrena.
V letu 2008 se je začelo izvajanje programa na celotnem programskem območju: bila je
odobrena razpisna dokumentacija in objavljen je bil prvi dvostopenjski razpis za oddajo
predlogov strateških projektov.
Organ upravljanja in začasni tehnični sekretariat sta v letu 2008, v sodelovanju s partnerji
programa na srečanjih delovnih in tehničnih skupin ter Nadzornega odbora pripravila vso
potrebno dokumentacijo za izvajanje programa, kot je v nadaljevanju navedeno.
o

Delovna skupina. Delovne skupine so sestavljali predstavniki Organa upravljanja in ZTS,
deţel Furlanije Julijske krajine, Veneto in Emilia-Romagna, predstavniki italijanskega
ministrstva za gospodarstvo in finance (kasneje ga je nadomestilo Ministrstvo za gospodarski
razvoj), Sluţbe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR)
ter predstavniki Generalnega direktorata Evropske komisije za regionalno politiko (DG
REGIO).
Delovne skupine so bile prvotno ustanovljene za pripravo Operativnega programa in so
delovale do odobritve programa s strani Evropske komisije, in sicer do sprejema Odločbe
K(2007) 6584 končni z dne 20. decembra 2007.

o

Tehnična skupina. Po prenehanju legalne osnove za obstoj delovne skupine je bilo izredno
oteţeno organiziranje srečanj nadzornega odbora tudi v obliki oţjega zasedanja članov, zato
so se strokovni predstavniki, ki se udeleţujejo pripravljalnih sestankov Nadzornega odbora,
sestali na tako imenovanih “tehničnih sestankih”. Namen teh srečanj je bilo olajšati
delovanje Odbora, saj slednji obravnavajo dokumentacijo, pripravljeno s strani Organa
upravljanja.

o

Nadzorni odbor. Nadzorni odbor se sestane uradno, na plenarnem zasedanju, pred katerim
je praviloma organizirano pripravljalno srečanje. Srečanj Nadzornega odbora se udeleţujejo
strokovnjaki in predstavniki politične in upravne ravni drţave članice, predstavniki skupnih
organov programa ter predstavniki socialno-ekonomskih partnerjev celotnega programa v
vlogi opazovalcev.
Na podlagi določil poslovnika Nadzornega odbora se člani z glasovalno pravico (kot političnoupravni predstavniki in strokovnjaki) in predstavnik Evropske komisije sestanejo na
pripravljalnih srečanjih. Namen le-teh je oblikovanje priporočil za končne odločitve
Nadzornega odbora.
Prva seja Nadzornega odbora, ki jo je vodil Organ upravljanja, je potekala v Cervignano del
Friuli (Videm) dne 27. februarja 2008. Skladno s 5. členom poslovnika Nadzornega odbora je
naslednja srečanja vodila Republika Slovenija, in sicer 2. aprila v Kopru, 18. junija v Izoli,
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19. septembra v Solkanu ter 17. in 18. decembra 2008 v Kranjski Gori. Na podlagi načela
kroţenja predsedstva je v letu 2009 deţela Veneto prevzela predsedovanje.
o

Pisni postopki. Na podlagi 8. člena poslovnika lahko Nadzorni odbor odloča po pisnem
postopku. Organ upravljanja je v letu 2008 odprl šest pisnih postopkov.

Razprava o izvedbenih programskih dokumentih (glej pogl. 3.4.1.) ter njihova odobritev je
potekala v angleščini, nato pa je bila prevedena v uradna jezika Programa, in sicer v
italijanščino in slovenščino. Končne verzije omenjenih dokumentov so rezultat širše in
konstruktivne soudeleţbe, na podlagi katere je Organ upravljanja zbral vse predloge sprememb,
ki so jih posredovali partnerji Programa. Na tej podlagi je oblikoval dogovorjeno osnovo
dokumentov, ki so potrebni za izvajanje Operativnega programa.
Javni razpis za oddajo predlogov strateških projektov št. 01/2008 je bil sestavljen v letu 2008,
odobren in objavljen v Uradnem listu Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine št. 42 z dne
15. oktobra 2008 ter v Uradnem listu Republike Slovenije št. 99 z dne 17. oktobra 2008. Razpis je
dosegel zelo velik odziv in je zabeleţil izredno pozitivne rezultate na celotnem upravičenem
območju.
V tabelah poglavja 3.4.1. so navedeni odobreni dokumenti in njihov odobritveni postopek.
Dne 17. decembra 2008, ob izteku prve faze razpisa za oddajo predlogov projektnih idej št.
01/2008, je Začasni tehnični sekretariat, ki je bila imenovana vse do ustanovitve Skupnega
tehničnega sekretariata, začela v skladu z Operativnim programom postopek ocenjevanja in
izbora prejetih vlog, ki je določen v prilogi razpisa in na podlagi Priročnika za ocenjevanje
strateških in standardnih projektov, ki so ga potrdili partnerji Programa.
Po odpiranju predlogov projektov in preverjanju formalne administrativne ustreznosti in
upravičenosti vlog, se izvede ocenjevanje kakovosti vlog, ki obsega kakovost vsebine in
ustreznost predloga. Izvede se tudi ocena kakovosti čezmejnega partnerstva in vodilnega
partnerja, skladnost z merili za izbor projekta glede na posamezno prednostno nalogo ter
preveri ustreznost projekta iz vidika drţavnih pomoči. Postopek ocenjevanja kakovosti projekta
izvajajo člani Začasnega tehničnega sekretartiata in čezmejne delovne skupine strokovnjakov,
določene v Operativnem programu, ki so jih določili partnerji Programa in imenoval Organ
upravljanja.
Po zaključku preverjanja kakovosti predlogov projektnih idej, Začasni tehnični sekretariat
sestavi prednostno lestvico in jo posreduje Nadzornemu odboru v sprejem. Organ upravljanja
nato sestavi predlog povabila za predloţitev popolne razpisne dokumentacije za pristop v drugo
fazo razpisa, pri kateri lahko sodelujejo samo tisti prijavitelji, katerih predlogi projektnih idej so
dosegli zahtevano minimalno število 50 točk.
V letu 2008 je bilo izvajanje javnih razpisov v okviru Programa v skladu s pričakovanji. Na
začetku 2009 je prišlo do prekinitve ocenjevalnega postopka v okviru prve stopnje javnega
razpisa št. 01/2008 zaradi dogovarajanja partnerjev Programa glede opredelitve in dodelitve
točk 1. merila o kakovosti čezmejnega partnerstva in vodilnega partnerja, kot je obrazloţeno v
poglavju 3.4.1.
Člani Začasnega tehničnega sekretariata so sicer nadaljevali s ocenjevalnim postopkom, na
podlagi meril v njihovi pristojnosti, katere je Nadzorni odbor določil na svojem šestem srečanju.
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Za ocenjevanje predlogov s strani čezmejnih delovnih skupin strokovnjakov je Začasni tehnični
sekretariat posredoval predloge projektnih idej pribliţno 130 strokovnjakom, ki sta jih določila
partnerja Programa izmed javnih usluţbencev upravnih organov. Strokovnjake je uradno
imenoval Organ upravljanja .
Konec leta 2008 je bil predlagan osnutek javnega razpisa za standardne projekte, katerega
odobritev s strani Nadzornega odbora je bila prestavljena v leto 2009, zaradi usklajevanja
Priročnika za ocenjevanje strateških in standardnih projektov .
S ciljem zagotoviti zaključek ocenjevanja prispelih predlogov v prvi in drugi stopnji javnega
razpisa za strateške projekte ter objaviti javni razpis za standardne projekte, sta se partnerja
Programa tekom 2009 večkrat sestala na politično-upravni ravni, aprila pa sta Evropski komisiji
uradno sporočila predvideni datum konca pogajanj in tudi dogovor glede nadaljnjega izvajanja
programa.

Finančni podatki (vsi podatki so izraţeni v eurih)
Kot je ţe navedeno v uvodnem delu poročila, dvostopenjski javni razpis za izbor še ni zaključen.
Zato je na dan predstavitve pričujočega letnega poročila projekt Začasne tehnične pomoči št.
01/2008 edini projekt, ki je sofinanciran iz naslova Prednostna naloga št. 4 programa.
Naj poudarimo, da sredstva za sofinanciranje posegov iz zgoraj omenjenega dvostopenjskega
javnega razpisa znašajo 41.176.470,59 €, kar predstavlja kumulativni znesek programskih
sredstev v skladu z odobrenim finančnim načrtom Operativnega programa, ki so na voljo za leti
2007, 2008 in 16,12% za leto 2009. Sredstva Začasne tehnične pomoči, s sredstvi za strateške
projekte, ki bodo financirani v letu 2010, zadoščajo za popolno uporabo programskih sredstev,
kar izključuje prekinitev prevzetih odgovornosti na dan 31.12.2010.
Programska sredstva, ki so na razpolago za javni razpis št. 01/2008, so porazdeljena po
naslednjih prednostnih nalogah.
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Javni razpis za oddajo predlogov strateških projektov št. 01/2008, objavljen v Uradnem listu Avtonomne deţele
Furlanije Julijske krajine št. 42 z dne 15. oktobra 2008 ter v Uradnem listu Republike Slovenije št. 99 z dne 17.
oktobra 2008.

Sredstva ESRR
Prednostna naloga

(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

10.850.000,00

1.914.705,88

12.764.705,88

10.500.000,00

1.852.941,18

12.352.941,18

35.000.000,00

6.176.470,59

41.176.470,59

Prednostna naloga 2
»Konkurenčnost in na znanju
temelječa druţba« (31%)
Prednostna naloga 3 »Socialna
integracija«
(30%)

Skupaj

Predlagana finančna sredstva za javni razpis za standardne projekte, ki bo objavljen v drugem
polletju 2009, znaša 60.000.000,00 €, sofinanciranje Skupnosti v okviru Evropskega sklada za
regionalni razvoj (ESRR) znaša 51.000.000 €. Predlog razpisa predvideva enak način razdelitve
po posameznih prednostnih nalogah kot je bil določen v okviru javnega razpisa za strateške
projekte.
Skupna sredstva za oba razpisa znašajo 101.176.471,00 €, od katerih sofinanciranje Skupnosti v
okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) znaša 86.000.000,00 € (kar predstavlja
kumulativni znesek programskih sredstev, ki so na voljo od 2007 do 2011 in 28,17% za leto 2012).
Informacije o porazdelitvi uporabe sredstev
Na prvi javni razpis za strateške projekte je bil odziv velik in izredno pozitiven, k dobremu
rezultatu so zagotovo prispevale dejavnosti obveščanja in podpore, ki jih je Organ upravljanja
skupaj s partnerji Programa namenil predlagateljem in morebitnim upravičencem iz
upravičenega območja (glej poglavje 6).
V nadaljevanju navajamo finančne podatke o predlogih projektnih idej, ki so bili predloţeni in so
upravičeni.
Organ upravljanja je prejel 95 ovojnic z 92 predlogi projektnih idej, od katerih 25 zadevajo
prednostno nalogo 1, 38 prednostno nalogo 2 ter 29 prednostno nalogo 3. Skupni znesek izdatkov
znaša 245.704.164,00 €, v okviru javnega razpisa pa je bilo na razpolago 41.176.470,59 €.

WP 9 – 9. dopisna seja

11

Prednostna naloga

Št. predloţenih PPI

1
2
3
Skupaj

€

25
38
29

€ 74.405.479,00
€ 94.177.924,00
€ 77.120.761,00

92

€ 245.704.164,00

Pomoč ciljnih skupin
-

Za operativne programe, ki jih sofinancira ESRR: predstaviti vse ustrezne informacije o
posebnih ciljnih skupinah, sektorjih ali področjih (kar je ustrezno).

V zvezi z zgoraj navedenim javnim razpisom za strateške projekte št. 01/2008 in na 93
predloţenih predlogov projektnih idej (PPI) naj omenimo naslednje podatke:
-

pri 32 PPI prihajajo vodilni partnerji iz Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine, 19 iz
deţele Veneto, 4 iz deţele Veneto in 36 iz Republike Slovenije;

-

skupno število projektnih partnerjev je 900;

-

pri 35 predlogih prihajajo partnerji iz celotnega upravičenega območja;

-

glede pravnega statusa vodilnih partnerjev, jih je pribliţno 60% javno pravnih subjektov,
medtem ko 40% zasebnopravnih;

-

projekti vključujejo najmanj 2 partnerja, kot določa Operativni program, do maksimalno 32.
V povprečju je na eno PPI udeleţenih 10 subjektov;

-

veliko partnerstev, sestavljajo tako javnopravni kot zasebnopravni subjekti, od katerih vsak
prispeva s svojimi specifičnimi spretnostmi k dobri izvedbi projekta.

Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč
-

Informacije o uporabi povrnjene ali ponovno uporabljene pomoči po preklicu pomoči

iz 57. in 98. (2) členov Uredbe (ES) št.1083/2006.
Operativno izvajanje Programa se še ni začelo.
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Kakovostna analiza
-

Analiza dosežkov, izmerjenih s fizičnimi in finančnimi kazalniki, vključno s kakovostno
analizo o doseženem napredku v zvezi s prvotno zastavljenimi cilj. Posebna pozornost se
nameni prispevku operativnega programa k lizbonskemu procesu, vključno s prispevkom k
doseganju ciljev iz 9.(3) člena Uredbe (ES) št.1083/2006.

Operativno izvajanje Programa se še ni začelo.

-

Ustrezen prikaz, kjer je to primerno, učinkov izvajanja operativnega programa na
spodbujanje enakih možnosti med moškimi in ženskami ter opis partnerskih
sporazumov.

Operativno izvajanje Programa se še ni začelo, sklicujemo se zato na letno poročilo o izvajanju
Programa za leto 2007.

2.2.
-

Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti

Kakršne koli večje težave v zvezi s skladnostjo z zakonodajo Skupnosti, ki so nastopile pri
izvajanju operativnega programa, in ukrepi, sprejeti za odpravo teh težav.

V poglavju o pravni podlagi javnih razpisov programa, ki so ţe bili objavljeni ali bodo v kratkem,
je skladnost z zakonodajo Skupnosti pomemben predpogoj. Slednje načelo je tudi jasno
navedeno v prijavnih obrazcih za predlagatelje in upravičence, zlasti v navodilih za predstavitev
projetkov ter v Priročniku o upravičenih izdatkih, drţavnih pomočeh in poročanju.
Na spletni strani Programa http://www.ita-slo.eu (v delih “dokumenti Evropske unije” in “ostali
dokumenti”) in v objavljenih razpisih je navedena vsa evropska in nacionalna zakonodaja o
konkurenčnosti in javnem naročanju ter vsi predpisi, ki so potrebni za pravilno pripravo
projektov ter njihovo izvedbo.
Podrobneje, v objavljenem razpisu in pri pripravi naslednjih javnih objav so navedene, kot
pravni pouk, poleg specifičnega za Program čezmejnega sodelovanja Slovenije-Italija 2007-2013,
še Uredbe Komisije (ES) št. 1080/2006, št. 397/2009, št. 1083/2006, št. 1341/2008, št.
284/2009, št. 1828/2006; skupnostni zakoni na področju drţavnih pomoči in naslednjih
postopkov; Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta št. 2004/17/ES in št. 2004/18/ES z dne 31.
marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev .
Na spletni strani Programa www.ita-slo.eu, v delu "dokumenti Evropske unije" so bila objavljena,
poleg prej omenjenih uredb in direktiv, tudi besedila dodatnih zakonov skupnosti, ki so se
smatrala koristna za predlagatelje, kot vodnik pri pripravi projektov. V podrobnosti: "Kohezijska
politika za podporo rasti in novim delovnim mestom – Strateške smernice Skupnosti, 2007-2013";
"Sklep Sveta z dne 6. oktobra 2006 o strateških smernicah Skupnosti o koheziji"; "Sporočilo
Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru
Regij – Lizbonska strategija za rast in delovna mesta, ki jo drţave članice in regije izvajajo v
okviru kohezijske politike EU v obdobju 2007-2013"; "Sporočilo Spomladanskemu Evropskemu
svetu – Skupna prizadevanja za gospodarsko rast in nova delovna mesta – Nov začetek za
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Lizbonsko strategijo"; "Com(2007) 803 final 11.12.2007 Communication from the Commission to
the spring European Council integrated guidelines for growth and jobs (2008-2010) including a
Commission recommendation on the broad guidelines for the economic policies of the member
states and the community (under article 99 of the EC treaty) and a proposal for a council
decision on guidelines for the employment policies of the member states (under article 128 of
the EC treaty) (v angleškem jeziku)"; Uredba (ES) št. 1082/2006Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega zdruţenja za teritorialno sodelovanje (EZTS).
Glede na drţavne pomoči, na spletni strani Programa so bili objavljeni naslednji dokumenti:
Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
zdruţljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih
izjemah) (Besedilo velja za EGP); Uredba Komisije (ES) št. 1535/2007 z dne 20. decembra 2007 o
uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje;
Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri pomoči de minimis; Uredba Komisije (ES) št. 857/2007 z dne 20. julija 2007 o določitvi
pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave; Uredba
(ES) št. 1893/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične
klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št.
3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih.
Za kar zadeva pravila Skupnosti o javnih naročilih, je bilo objavljeno, poleg Direktiv, navedenih
v razpisih, še Razlagalno sporočilo Komisije o zakonodaji Skupnosti, ki velja za oddajo javnih
naročil, ki niso zajeta ali so samo delno zajeta v direktivah o javnih naročilih (2006/C 179/02).
Med drugim, je bila objavljena Uredba (ES) št. 2560/2001 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne
19. decembra 2001 o čezmejnih plačilih v evrih in je bila navedena povezava na spletno stran
www.europa.eu za dodatne poglobitve.
Za kar specifično zadeva pravila skupnosti v zvezi z javnimi trgi in javnimi pomočmi,
pojasnjujemo, da je v prilogi 4 k Navodilom – dokument, del razpisne dokumentacije, je
potrebno objaviti skupaj z razpisi – vključena natančna preglednica o maksimalni intenzivnosti
pomoči, kot izhaja iz prej navedenih pomembnih pravil Skupnosti.
Pomembnost načela skladnosti z zakonskimi predpisi Skupnosti je med drugim poudarjena na
informativnih dnevih, ki so organizirani na upravičenem območju z namenom promoviranja
dejavnosti. Poleg tega pa so dodatna pojasnila objavljena tudi na spletni strani Programa, in
sicer v delu »FAQ«.

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, 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 za upravljanje ali nadzorni
odbor, da težave odpravi.

Tudi v letu 2008 je ena izmed kritičnih točk neobstoj organa oz. strukture, ki na tehnični ravni
obravnava in potrjuje dokumente v okviru programa.
Nadzorni je edini organ, ki je pristojen za sprejemanje odločitev v okviru programa.
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Da bi odpravili omenjeni problem, ki je očitno oviral proces odločanja v sklopu programa, so
Organ upravljanja ter partnerji programa zasedali v okviru »tehničnih sestankov«, s ciljem
uskladiti in pripraviti celotno izvedbeno dokumentacijo.
Slednja rešitev se v začetku ni izkazala za učinkovito, ker v letu 2008 še ni bil ustanovljen in
operativen Skupni tehnični sekretariat, prav tako je do ustanovitve Začasnega tehničnega
sekretariata prišlo šele proti koncu 2008, oziroma v začetku leta 2009, ko je prišlo do zaposlitve
4 članov iz Republike Italije in 3 članov iz Republike Slovenije.
Zato je Nadzorni odbor moral uskladiti večji del dogovorov, ki so bili sprejeti v okviru tehničnih
sestankov, za kar je bilo potrebno veliko časa in energije. Zaradi tega je bilo pogosto nemogoče
potrditi formalne sklepe ob koncu seje.
Da bi preprečili nadaljevanje tovrstnih teţav in preobremenitve Nadzornega odbora ter
zagotavljali učinkovitejšo in uspešnejšo izvajanje procesa odločanja s strani programskih
organov, je Evropska komisija predlagala ustanovitev "Izvršnega odbora”, ki naj bi, na podlagi
pooblastila Nadzornega organa, opravljal naloge v institucionalnem okviru, na katerem so
odločitve formalno sprejete in takoj izvršljive.
Po drugi strani je s popolno zasedbo in zaposlitvijo vseh članov Skupnega tehničnega
sekretariata, ki predvideva 12 stalno zaposlenih ter z organiziranjem delovnih srečanj ob podpori
Skupnega tehničnega sekretariata, realno pričakovati, da bo ponovno omogočeno in zagotovljeno
nemoteno izvajanje ter odločanje Nadzornega odbora.
Naj poudarimo, da je zaradi razveljavitve razpisa za ustanovitev Skupnega tehničnega
sekretariata, ki je bil objavljen v Uradnem listu FJK št. 52 z dne 27. decembra 2007 in opisan v
poročilu za leto 2007, Organ upravljanja posredoval Nadzornemu odboru v sprejem začasno
sklenitev pogodb s strokovnjaki.
Podrobnejša obrazloţitev: Dne 5. septembra 2008, in sicer pred objavo prvega dvostopenjskega
javnega razpisa za izbor predlogov strateških projektov in po sprejetih dogovorov na tehničnih
sestankih iz 20. in 21. avgusta 2008, je bil v pisnem postopku odobren projekt za Tehnično
pomoč št. 01/2008, na podlagi katerega so bile sklenjene pogodbe z osmimi strokovnjaki, od
katerih je 4 izbrala deţelna uprava Furlanije Julijske krajine in 4 Sluţba vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Strokovnjaki nudijo pomoč Organu
upravljanja pri izvajanju Programa in predstavljajo Začasni tehnični sekretariat in Slovensko Info
točko, oz. referenčne osebe za predlagatelje upravičenega območja.
Sedem strokovnjakov deluje na sedeţu Organa upravljanja, eden pa deluje v okviru Sluţbe vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v Štanjelu, kjer je organizirana
Info točka za slovensko območje, ki sodeluje z ostalimi člani Začasnega tehničnega sekretariata,
ki ima sedeţ v Trstu.
Stroški za Skupni tehnični sekretariat ter za Začasni tehnični sekretariat se financirajo iz naslova
prednostne naloge 4 “Tehnična pomoč”.
Trenutno je v usklajevanju Opis sistema upravljanja in nadzora ter Tehnično upravni sporazum
(Memorandum o soglasju), v katerih bodo opredeljene dejavnosti in odgovornosti obeh
programskih partnerjev, ki niso določene v Operativnem programu, oba dokumenta bosta
zagotavljala učinkovit sistem upravljanja in nadzora Programa.
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Poleg tega je potrebno izpostaviti, da bo Organ upravljanja v letu 2009 Evropski komisiji tekom
leta 2009, po predhodni odobritvi na Nadzornem odboru, predlagal prečiščeno verzijo
Operativnega programa, ki bo upoštevala vrsto sprememb, ki so jih Evropska komisija ter
programski partnerji posredovali ali predlagali.

2.4. Spremembe v okviru izvajanja Operativnega programa (če je
ustrezno)
-

Dejavniki, ki niso neposredno vezani na pomoči Operativnega programa, vendar
neposredno vplivajo na izvajanje programa (na primer zakonodajne spremembe ali
nepričakovan socialno-ekonomski razvoj).

Organizacijski model (struktura programa), sprejet za izvajanje Operativnega programa, je
osnovan in vrednoti izkušnje, ki so nastale med upravljanjem programov evropskih skupnosti v
preteklih programskih obdobjih; te so ustrezno prilagojene ob upoštevanju novosti, ki jih uvajajo
določbe Skupnosti in smernice Italijanskega nacionalnega strateškega okvirja 2007/2013.
Struktura programa upošteva tudi slovenski nacionalni referenčni okvir in pogoje za sodelovanje
RS v programih Cilja 3.
Ta model je vključen v upravno organizacijo strukturo Avtonomne deţele Furlanije Julijske
krajine, ki jo ureja Pravilnik o organizaciji uprave deţele in drugih deţelnih ustanov, odobren z
Odlokom predsednika deţelnega odbora 277/Pres z dne 27. avgusta 2004 in nadaljnjimi
spremembami in dopolnili.
Omenjeni pravilnik določa organizacijsko shemo deţelne uprave in dodeljuje vlogo Organa
upravljanja začasnemu nosilcu organizacijske vloge pri Sluţbi za odnose s Skupnostjo in evropsko
integracijo Direktorata za mednarodne odnose in odnose s Skupnostjo pri Predsedstvu deţele,
vlogo Organa za potrjevanje pa začasnemu direktorju Finančne in obračunske sluţbe. Revizijski
organ strukturno spada pod Glavno direkcijo za ekonomska in finančna sredstva, specifično pa
njegovo vlogo izvaja začasni direktor Sluţbe za skupnostni nadzor.
Leta 2008 je bil sprejet deţelni zakon št. 7 z dne 21. julija 2008: “Zakon Skupnosti 2007”,
objavljen v Redni prilogi Uradnega lista Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine št. 16 z dne
25. julija 2008; ta zakon med drugim vsebuje določbe v zvezi z izvajanjem Uredbe (ES) št.
1083/2006 in predvsem Operativnih programov ESRR Cilja Evropsko teritorialno sodelovanje
2007-2013, med katerimi je Program čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007-2013.
Specifični pravilnik za izvajanje programa, na katerega se sklicujemo v poročilu, je bil objavljen
v Deţelnem Uradnem listu št. 13 z dne 25. februarja 2009.
Poleg tega opozarjamo, da je od aprila 2008 Ministrstvo za gospodarski razvoj (MISE)-DPS, ki je v
skladu s sklepom CIPE (Medresorski odbor za gospodarsko načrtovanje) št. 158 z dne 21.
decembra 2007 referenčni nacionalni organ Evropske komisije in ostalih Drţav članic za zadeve,
povezane s Ciljem Evropsko teritorialno sodelovanje, po dogovoru z Ministrstvom za ekonomijo
in finance, zainteresiranimi deţelami in avtonomnimi pokrajinami, vzpostavil ustrezne tehnične
funkcionalnosti v okviru nacionalnega sistema spremljanja in nadzorovanja posegov, vključenih v
Nacionalni strateški okvir 2007-2013. Pri tem je bilo poskrbljeno za promocijo specifičnih srečanj
med Generalnim inšpektoratom za gospodarske odnose z Evropsko unijo (IGRUE), Ministrstvom za
gospodarski razvoj in Organi upravljanja posameznih programov čezmejnega sodelovanja za
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določitev vrste podatkov, ki so potrebni za zagotavljanje nacionalnega sistema spremljanja in
nadzorovanja.
V okviru Direktorata za mednarodne odnose in odnose s Skupnostjo pri Predsedstvu Avtonomne
deţele Furlanije Julijske krajine je bila ustanovljena stalna struktura, podrejena Direktoratu in
funkcionalno neodvisna od Organa upravljanja, ki je zadolţena za nadzorovanje v skladu s 16.
členom Uredbe (ES) 1080/2006.
V Republiki Sloveniji odgovornost za Prvostopenjsko kontrolo vrši v okviru Sluţbe Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Sluţba za kontrolo, Oddelek za finančno
kontrolo – Cilj 3, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
V zvezi s sistemom Drugostopenjske kontrole za operativne programe Evropskega čezmejnega
teritorialnega sodelovanja z italijanskimi upravnimi organi italijanski Revizijski organ izvaja
funkcije v skladu z 62. členom Uredbe (ES) 1083/2006 s pomočjo revizijskega telesa, ki ga
imenuje drţava partnerica.
V letu 2008 je revizijski organ:
-

v roku treh mesecev od odobritve Programa, dne 17. marca 2008, imenoval skupino
revizorjev, ki je prevzela svoje dolţnosti in odobrila priročnik (v skladu s členom 14.2 Uredbe
(ES) 1080/2006);

-

izdelal in skupini revizorjev razdelil revizijsko strategijo, ki je bila predloţena Evropski
komisiji v roku 9 mesecev od odobritve programa; nadalje je po prejetju opomb, ki jih je EK
predstavila z noto zap. št. 10256 z dne 23. oktobra 2008, dopolnil strategijo, ki je aprila 2008
prejela pozitivno oceno Revizijske enote Generalnega Direktorata Evropske Komisije za
Regionalno Politiko (DG Regio);

-

izdelal, s skupino revizorjev, ob upoštevanju svojih pristojnosti, opis sistema za upravljanje
in kontrolo, ki ga navaja 71. člen Uredbe (ES) 1083/2006, in ga predloţil Organu upravljanja
in Organu za potrjevanje;

-

izdelal in sprejel Priročnik Revizijskega organa;

-

izdelal in skupini revizorjev razdelil prvi osnutek Priročnika za skupino revizorjev, ki je bil
predloţen skupaj z revizijsko strategijo;

-

izdelal in predloţil Evropski komisiji, do 31. decembra 2008, poročilo o letnem nadzoru in
letno mnenje z odklonitvijo mnenja.

Med letom 2008 Revizijski organ in skupina revizorjev nista izvajala postopkov revizije, saj
sistem upravljanja in nadzora še ni bil določen, prav tako še ni bil certificiran noben izdatek.

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) 1083/2006.

Ni bistvenih sprememb.
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2.6.
-

Dopolnjevanje z drugimi instrumenti

Povzetek izvajanja določb, uveljavljenih za zagotavljanje razmejevanja in usklajevanja
pomoči iz ESSR, ESS, Kohezijskega sklada, EKSRP, ESR, pomoči EIB in drugih obstoječih
finančnih instrumentov (4. odstavek 9. člena Uredbe (ES) 1083/2006).

Za zagotovitev tesnega koordiniranja aktivnosti, predvidenih z EKSRP, ESR in ESS, so bili med
člane opazovalce Nadzornega odbora programa imenovani predstavniki Organov upravljanja
glavnih programov prevladujočega Cilja Konkurenčnost in konvergenca deţel partneric Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.
Skupni tehnični sekretariat je prejel predloge projektne dokumentacije, ki so bili predstavljeni v
okviru prve stopnje razpisa za strateške projekte in samo tisti, ki bodo po določilih razpisa
prejeli minimalno število točk, bodo imeli dostop do druge stopnje postopka, ki predvideva
utemeljitev in predstavitev prijavnice v celoti.
Na podlagi podatkov, ki jih zahteva obrazec za predstavitev predloga projektne ideje ni mogoče
predvideti ali obstajajo sinergije z drugi strukturni skladi ali drugimi finančna sredstva (ESS,
EKSRP, FEP, EIB). Omenjeno preverjanje bo mogoče in bo potekalo šele po zaključku
ocenjevanja prijavnic. Naj navedemo, da je predhodno potekala preliminarna komunikacija z
organi drugih programov, oz. skladov za opredelitev najbolj učinkovitih načinov za zagotavljanje
razmejitve in usklajevanja med sredstvi.

2.7.
-

Načini nadzorovanja

Ukrepi za nadzorovanje 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.

Ocenjevanje in izbira projektov potekata na podlagi naslednjih načel:
1.

Formalna administrativna ustreznost (A1);

2.

Merila upravičenosti (A2);

3.

Merila za izbor, razdeljena na naslednje podskupine:
i.

Kakovost vsebine in ustreznost predloga (B1);

ii.

Kakovost čezmejnega partnerstva in vodilnega partnerja (B2);

iii.

Dodana vrednost projekta (B3);

iv.

Skladnost z merili za izbor projekta glede na posamezno prednostno nalogo (B3 ali
B4).

Poleg zgoraj navedenih meril se za ocenjevanje projektnih predlogov upošteva tudi njihovo
skladnost s predpisi o drţavnih pomočeh: Predloge projektnih idej (povezane s prvo postopkovno
fazo razpisa za strateške projekte) se preverja na podlagi sheme »DA«/«NE«, medtem ko se
prijavnice ocenjuje na podlagi preglednice o drţavnih pomočeh iz priloge 4 k Priročniku za
ocenjevanje.
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Merila za izbor, ki jih je potrdil Nadzorni odbor in so specifična za prednostno nalogo in
tematska območja ter se uporabljajo tako za standardne projekte kot za strateške za obe stopnji
postopka. Glede na navedeno utemeljitev za različne vrste in stopnje, so v priročniku za
ocenjevanje naslednja merila:
Prednostna naloga 1
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in zagotavljanje trajnostnega upravljanja naravnih virov
PARKI
Varovanje, ohranjanje, vrednotenje in promoviranje naravnih parkov, rezervatov, biotopov, zaščitenih območij,
območij Natura 2000 (direktivi 92/43/EGS in 79/409/EGS) ter morskih območij z izdelavo načrtov za trajnostni razvoj s
celostnim pristopom
Skupno upravljanje čezmejnih zavarovanih območij
Skupno upravljanje čezmejnih porečij, podzemnih voda, mokrišč in morskega ekosistema, zlasti če so v omreţju
Natura 2000
Aktivnosti ozaveščanja drţavljanov, obiskovalcev in uporabnikov naravnih znamenitosti
Projekt je vključen v instrumente načrtovanja parkov oziroma omreţja Natura 2000
Integrirano izkoriščanje zavarovanih območij in ustvarjanje mreţe parkov in naravnih znamenitosti
VARSTVO OKOLJA IN BIOTSKA RAZNOLIKOST
Pilotni projekti za ohranjanje naravnih ekosistemov in biotske raznovrstnosti (flore in favne)
Usklajevanje načinov upravljanja in varstva okolja
Krepitev storitev za varstvo okolja
VODA
Spodbujanje ukrepov za varčevanje in učinkovito upravljanje vodovodnih omreţij
Spodbujanje ponovne uporabe odpadnih voda in čiščenja
Skupno upravljanje čezmejnih porečij, podzemnih voda, mokrišč in morskega ekosistema
Razvoj čezmejnih kanalizacijskih omreţij ter integracija obstoječih vodovodnih sistemov
Ukrepi za izboljšanje kakovosti pitne vode
Varovanje okolja pred naravnimi in tehnološkimi tveganji ter onesnaţenjem, zmanjšanje porabe energije in
povečanje rabe obnovljivih virov energije
TVEGANJA IN ONESNAŢENJE
Spodbujanje in vzpostavljanje sistemov zmanjševanja emisij
Vzpostavljanje mreţe sistemov civilne zaščite in izvajanje skupnih sistemov ukrepanja v izrednih razmerah
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Prizadevanja za pridobitev okoljskega certifikata vključenega programskega območja
Razvoj skupne strategije in načrtov za preprečevanje in zmanjšanje naravnih, industrijskih in tehnoloških tveganj
Pobude za čezmejno zmanjšanje onesnaţenja voda
ENERGIJA
Izboljšanje energetske učinkovitosti ter proizvodnja in uporaba obnovljive energije
Pobude za promocijo in usposabljanje s ciljem varčevati z energijo
ODPADKI
Usklajevanje sistemov ravnanja z odpadki v funkcionalnih območjih
Ukrepi namenjeni zmanjšanju odpadkov
Promocija in ukrepi namenjeni recikliranju odpadkov z namenom energetske rabe
Izboljšanje dostopnosti in transportnih sistemov ter povečanje integracije med mesti in podeţeljem
Razvijanje trajnostne mobilnosti predvsem z vidika zmanjševanja emisij CO 2
Zmanjševanje emisij onesnaţevanja, vključno s hrupom in in svetlobnim onesnaţevanjem
Omejevanje rabe tal
Omejevanje antropogenega pokrivanja tal
Spodbujanje uporabe struktur ali gradbenih sistemov z nizkim okoljskim vplivom
Zmanjšanje izoliranosti z izboljšanjem dostopnosti
Krepitev usklajevanja/povezav med pristanišči, letališči in intermodalnimi platformami programskega območja
Promoviranje varnosti in zaščite v industrijskih območjih in logističnih infrastrukturah
Promoviranje in krepitev sistemov čezmejnega javnega prevoza in gospodarskih javnih sluţb
Krepitev teritorialne kohezije znotraj funkcionalnih čezmejnih območij
Priprava skupnih instrumentov za čezmejno teritorialno integracijo in prostorsko načrtovanje
Razvijanje participacije pri pristopih upravljanja urbanističnega načrtovanja naselij, strategij za izboljšanje kakovosti
mest in podeţelskih območij
Usklajevanje s teritorialno ureditvijo prostorskega načrtovanja, stavb, infrastrukture in gospodarskimi območji
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Prednostna naloga 2

Povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij
Spodbujanje čezmejnega sodelovanja med podjetji in s centri za inovacije/raziskave
Uporaba obnovljivih virov energije v proizvodnih procesih
Uvajanje najboljših dostopnih tehnik (Best Available Techniques-BAT)
Spodbujanje internacionalizacije čezmejnih proizvodnih sistemov
Izboljšanje obstoječe okolju prijazne proizvodne tehnologije
Spodbujanje tehnoloških inovacij v proizvodnih procesih
Spodbujanje okoljskega certificiranja
Čezmejni prenos znanja, svetovanja, tehnologije in skupnih storitev malim in srednje velikim podjetjem
Skupno spodbujanje podjetništva tudi na obrobnih in podeţelskih območjih
Skupne pobude prostorskega trţenja in trţenja proizvodov
Skupno razvijanje turističnih potencialov
Uvajanje priznanih okoljskih sistemov ali sistemov odličnosti in okoljskega certificiranja
Aktivnosti, ki spodbujajo trajnostno okoljsko ozaveščenost do tematik povezanih s turizmom, izobraţevanjem in
izpopolnjevanjem na področju varovanja kulturne dediščine in naravnih vrednot
Oblikovanje skupnih integriranih turističnih paketov
Krepitev in ponovno uveljavljanje podeţelskega in eko turizma tudi s spodbujanjem tipičnih lokalnih proizvodov v
skladu s kulturnimi in krajinskimi značilnostmi
Promocija javnega prevoza in/ali nemotornih prevoznih sredstev
Skupno trţenje in promoviranje skupnih turističnih pobud in destinacij
Spodbujanje raziskav in razvoja ter na znanju temelječega gospodarstva
Spodbujanje mreţnega povezovanja na področju raziskav in razvoja ter inovacij tudi z izboljšanjem ali
vzpostavljanjem laboratorijev
Podpiranje tehnološkega prenosa med univerzami, tehnološkimi/raziskovalnimi centri in podjetji, ki promovirajo
čezmejne centre odličnosti na področju raziskav in razvoja s ciljem razvijanja vrhunskih tehnologij
Razvijanje novih grozdov in mreţ na čezmejnem območju
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Izboljšanje in kvalifikacija zaposlitvenega potenciala preko usklajenih sistemov visoke izobrazbe in usposabljanja
Spodbujanje skupnih programov poklicnega izobraţevanja in »vseţivljenjskega učenja«
Spodbujanje zaposlovanja
usposabljanje/podjetij

s pomočjo

tečajev

na čezmejnem območju

ter bolje

povezanih

ustanov

za

Izvajanje inovativnih skupnih čezmejnih sistemov usposabljanja
Spremljanje mobilnosti čezmejnih delavcev in izboljšanje čezmejnih informacij o čezmejnem trgu dela
Razvijanje novih strokovnih profilov v skladu s čezmejnimi potrebami

Prednostna naloga 3
Krepitev komunikacijskih in izobraţevalnih sistemov
Izboljšanje pretoka informacij in zmanjšanje jezikovnih ovir
Krepitev čezmejne mreţe komunikacij/medijev
Sodelovanje med osnovnimi in srednjimi šolami z namenom boljšega vzajemnega poznavanja
Razvijanje skupnih akademskih in raziskovalnih programov ter spodbujanje mobilnosti študentov
Ohranjanje znanja na področju kulturne dediščine in njena dostopnost ter izboljšanje kulturnih izmenjav
Skupna uporaba kulturne infrastrukture
Pobude za premagovanje pravnih, upravnih, jezikovnih in kulturnih ovir ter pilotni projekti za pripravo skupnih
standardov
Organiziranje skupnih kulturnih dogodkov namenjenih promociji tradicij čezmejnega območja
Skupna uporaba kulturne, zgodovinske, druţbene, arheološke dediščine in infrastrukture
Ohranjanje kulturne in arhitekturne dediščine, kakor tudi krajine
Ohranjanje in razvoj čezmejne kulturne identitete ob vključevanju narodnih manjšin
Ustvarjanje čezmejnih kulturnih itinerarijev
Izboljšanje kakovosti ţivljenja skozi koordiniran razvoj zdravstvenih in socialnih sistemov
Olajšanje dostopa drţavljanov do zdravstvenih storitev in socialnih struktur
Ustvarjanje in razvoj čezmejnih mreţ in struktur, ki uporabljajo informacijsko in komunikacijsko tehnologijo v
zdravstvenem sektorju
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Izboljšanje integracije ranljivih skupin

Ustvarjanje in skupna uporaba obstoječe socialne, zdravstvene in športne infrakstrukture ter njihovo povezovanje

Za vse vrste projektov in za vse postopkovne faze je predviden naslednji postopek:
1.

odpiranje ponudb;

2.

preverjanje formalne administrativne ustreznosti in izpolnjevanja meril upravičenosti za
sodelovanje v programu (na podlagi administrativnih pogojev in meril upravičenosti – A1 in
A2);

3.

ocenjevanje kakovosti (na podlagi meril za izbor – B1, B2, B3, B4);

4.

ocena skladnosti s predpisi o drţavnih pomočeh za projekte, ki dosegajo vsaj minimalno
število točk, predvidenih v razpisu;

Za izbor projektnih predlogov ob vsakem javnem razpisu Organ upravljanja imenuje dve
Komisiji:
- “Komisijo za odpiranje ponudb in ocenjevanje upravičenosti”;
- “Komisijo za ocenjevanje kakovosti”;
Člane komisije za odpiranje ponudb in ocenjevanje upravičenosti se izbira med člani Začasnega
tehničnega sekretariata oziroma Skupnega tehničnega sekretariata.
Člane Komisije za ocenjevanje kakovosti se izbira iz seznamov strokovnjakov, ki jih ponudijo
Partnerji Programa, kot tudi med člani Skupnega tehničnega sekretariata.
O vsem se obvesti Nadzorni odbor.
Z izjemo Skupnega tehničnega sekretariata morajo vsi člani Komisij v trenutku sodelovanja pri
postopku ocenjevanja podpisati izjavo o nepristranskosti in zaupnosti.
Navzkriţje interesov se pojavi v trenutku, ko nepristransko in objektivno dejavnost strokovnjaka
ogroţa obstoj kakršnegakoli odnosa, preteklega ali sedanjega, posrednega ali neposrednega,
profesionalnega ali druge vrste, s predlagateljem ali projektnimi partnerji.
S preverjanjem odpiranja ovojnic se zagotavlja pripustitev k naslednjim fazam postopka
ocenjevanja in izbire samo tistih vlog, ki jih je Organ upravljanja prejel v predvidenem roku in
so ustrezno označene v skladu z navodili javnega razpisa. Po preverjanju odpiranja ovojnic
Skupni tehnični sekretariat sestavi seznam vloţenih ponudb z nekaterimi osnovni informacijami,
kot so: ime in sedeţ pošiljatelja, akronim projekta, prednostna naloga, skupni strošek in število
sodelujočih partnerjev z navedbo njihove območne pripadnosti.
Namen ocenjevanja upravičenosti do sodelovanja v programu je preveriti, ali projekti
izpolnjujejo – kar je obvezno – pogoje formalne administrativne ustreznosti (A1) in merila
upravičenosti do sodelovanja v programu. Za vsak pogoj/merilo mora biti odgovor enoumen (da –
ne), da se prepreči nepravilna tolmačenja. V primeru, da ni izpolnjen tudi en sam pogoj, je
projekt izločen iz vsakršnega nadaljnjega ocenjevanja. Nato se sestavi seznam
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sprejemljivih/nesprejemljivih projektnih predlogov s posebno označbo nesprejemljivih
projektnih predlogov (s prilogo, ki vsebuje razloge izločitve), da se seznam pozneje predloţi
Nadzornemu odboru, ki ga mora odobriti. Po formalnem razkritju odločitve Odbora prejmejo
predlagatelji, ki so vloţili nesprejemljive projektne predloge, pismo o izločitvi, v katerem je
naveden negativni izid ocenjevanja upravičenosti do sodelovanja v programu. Na spletni strani
Programa, www.ita-slo.eu, v delu “javni razpisi”, je poleg tega objavljen seznam projektnih
predlogov, ki so bili izločeni zaradi nesprejemljivosti, z navedbo izločitvenih razlogov.
Ocenjevanje kakovosti poteka na podlagi meril za izbor (B1, B2, B3, B4) in zadeva izključno
projektne predloge, ki so uspešno prešli postopek ocenjevanja formalnih pogojev za sodelovanje
v programu in izpolnjujejo merila upravičenosti (sprejemljivi projektni predlogi). Ocenjevanje
kakovosti izvajajo člani Komisije za ocenjevanje kakovosti (Čezmejne delovne skupine in Skupni
tehnični sekretariat).
Dejavnosti strokovnjakov nadzoruje in usklajuje Organ upravljanja s pomočjo Skupnega
tehničnega sekretariata.
Pred začetkom ocenjevanja kakovosti je predviden en ali več pripravljalnih sestankov s
strokovnjaki, ki sodelujejo pri ocenjevanju kakovosti projektov, z naslednjimi nameni:
spoznavanje programskih dokumentov, predstavitev osnovnih načel postopka, opis namenov
dela, za katerega so zadolţeni strokovnjaki, predstavitev časovnega razporeda, predvidenega za
ocenjevalni postopek, predstavitev pomoči, ki jo nudi Skupni tehnični sekretariat, razlaga načina
izpolnjevanja ocenjevalne preglednice, predstavitev načel nepristranskosti in zaupnosti, ki jih
mora vsak strokovnjak upoštevati na podlagi podpisane pisne izjave.
Po koncu ocenjevalnega postopka se za vsak projekt pripravi enotno oceno na podlagi seštevka
ocene Skupnega tehničnega sekretariata in povprečja ocen strokovnjakov.
Na koncu Skupni tehnični sekretariat za vsak projekt pripravi končno oceno na podlagi Poročila,
dopolnjenega z opombami; ocena zajema seštevek ocene Skupnega tehničnega sekretariata in
povprečja ocen strokovnjakov.
Po koncu ocenjevanja kakovosti Skupni tehnični sekretariat vpokliče ad hoc Delovno skupino za
drţavne pomoči. Projekte, ki so dosegli vsaj minimalno število točk, predvidenih z javnim
razpisom, se preveri za ugotovitev skladnosti z evropskimi predpisi o drţavnih pomočeh.
Pri preverjanju skladnosti Predlogov projektnih idej s predpisi o drţavnih pomočeh iz 1. odstavka
87. člena Pogodbe ES mora biti odgovor enoumen (da-ne). Za preverjanje skladnosti prijavnic s
predpisi o drţavnih pomočeh se uporablja namensko preglednico, priloţeno Priročniku za
ocenjevanje.
Za vsak projektni predlog se za posameznega programskega partnerja pripravi oceno skladnosti s
predpisi o drţavnih pomočeh, ki je pozneje predloţena Skupnemu tehničnemu sekretariatu.
Po preverjanju skladnosti s predpisi o drţavnih pomočeh Skupni tehnični sekretariat pripravi
lestvico preverjenih projektov in izdela povzetek Poročila o ocenjevanju, ki ju mora za dokončno
odobritev poslati v preveritev Nadzornemu odboru.
Ko Nadzorni odbor odobri lestvico, se za vse vrste projektov lestvico objavi v Uradnem listu
Deţele Furlanije Julijske krajine in na spletni strani Programa, www.ita-slo.eu .
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Za strateške projekte je po koncu prve postopkovne faze objavljen seznam Predlogov projektnih
idej povabljenih v drugo fazo. Po koncu druge faze za strateške projekte in po koncu izbirnega
postopka za standardne projekte se objavi seznam vlog, za katere je bilo odobreno financiranje,
seznam prejemnikov in seznam zneskov dodeljenih javnih prispevkov, v skladu s 7. členom
Uredbe (ES) 1828/2006.
V zvezi s sistemom za nadzorovanje mora Organ upravljanja v skladu s točko c) 60. člena Uredbe
(ES) 1083/2006, skrbeti za “zagotavljanje sistema za zapis in shranjevanje računovodskih
podatkov za vsako operacijo v operativnem programu v računalniški obliki ter zbiranje podatkov
o izvajanju, ki so potrebni za finančno upravljanje, spremljanje, nadzor in vrednotenje”.
Zaradi novih evropskih in drţavnih določb v zvezi s spremljanjem in nadzorovanjem, zaradi
potrebe po upoštevanju izkušenj, pridobljenih med obdobjem 2000-2006, in zaradi potrebe po
povezovanju računalniških sistemov, ki jih zahteva italijansko Ministrstvo za ekonomijo in
finance (instrument “SRTP”, sistem za prejemanje in pošiljanje projektov, s katerim mora Organ
upravljanja pošiljati sklop informacij, ki jih zahteva enotni nacionalni komunikacijski postopek,
katerega je pripravil Generalni inšpektorat za gospodarske odnose z Evropsko unijo - IGRUE),
Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 pripravlja nov
računalniški sistem, imenovan MOCTIS 2007-2013, ki bo po predvidevanjih začel delovati do
konca leta 2009.
Sistem bo sposoben zbiranja vseh informacij, povezanih z dejavnostmi, ki so financirane iz
Programa, kot tudi informacij o upravljalnih fazah Programa, s čimer bo omogočeno pravilno
pošiljanje podatkov Centralnemu italijanskemu sistemu za spremljanje in nadzorovanje, preko
tega pa Evropski komisiji.
Sistem smo razvili v sodelovanju z druţbo Insiel S.p.A., notranjo druţbo Avtonomne Deţele
Furlanije Julijske krajine, ki je ţe izdelala računalniški sistem za Regionalni operativni program
Cilj 2 Furlanija Julijska krajina 2000-2006 in za novi Cilj Regionalna konkurenčnost in
zaposlovanje R.O.P. ESRR 2007-2013.
Ko bo sistem redno deloval, bo v različnih oblikah (upravljanje, vnos podatkov, samo prikaz)
dostopen Organom in operativnim strukturam Programa (Organ upravljanja, Skupni tehnični
sekretariat, Organ za potrjevanje in Revizijski organ) in ostalim Partnerjem Operativnega
programa in to v obeh jezikih programa.
Leta 2007 se je Organ upravljanja, po dogovoru s pristojno Deţelno sluţbo (S.I.R., Deţelni
informacijski sistem) in v pričakovanju končne različice komunikacijskega postopka Generalnega
inšpektorata za gospodarske odnose z Evropsko unijo – IGRUE, odločil za izvajanje načrtovanja in
izdelave računalniškega sistema v dveh fazah:
1) prva faza omogoča moţnost akreditacije in nastavitve sistema in upravljanje Finančnega
načrta Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013;
2) druga faza omogoča upravljanje projektov, spremljanje in nadzor njihovega finančnega,
postopkovnega in fizičnega delovanja, delovanje Organa za potrjevanje in Revizijskega
organa in pošiljanje podatkov nacionalnemu sistemu Monit 2007.
V okviru prve faze se trenutno izvaja postopek preverjanja izdelanega prototipa, ki zajema:
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funkcije in načine akreditacije;



funkcije nastavitve sistema. Natančneje:
*

splošni podatki Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013;

*

struktura Programa;

*

povezava med strukturo Programa in strukturo italijanskega nacionalnega
strateškega okvirja (prednostne naloge, splošni in specifični cilji);



*

opredelitev postopkov;

*

opredelitev kazalcev uresničevanja in rezultatov.

opredelitev finančnega načrta Programa v okviru Prednostne naloge.

Pripravljene funkcije bo upravljal Organ upravljanja v sodelovanju s Skupnim tehničnim
sekretariatom/Začasnim tehničnim sekretariatom.
Sistem bo omogočal upravljanje:



anagrafskih podatkov vseh projektov, financiranih iz programa;
podatkov o finančnem, fizičnem in postopkovnem napredovanju projektov, v skladu s
pravili delovanja nacionalnega sistema za spremljanje in nadzorovanje in s potrebami analize
izvajanja Programa;




informacij v zvezi s potrjevanjem stroškov;
informacij o kontrolah prve in druge stopnje in o kontrolah Organa za potrjevanje,
vključno z izidi teh kontrol;



informacij o nepravilnostih;



drugih informacij, ki jih določa Priloga III Uredbe (ES) 1828/2006;



pošiljanja informacij, ki jih zahteva sistem Monit 2007, in tistih, ki jih lahko zahteva
Evropska komisija v skladu s predpisi Priloge III Uredbe (ES) 1828/2006;



pošiljanja poročil, ki vsebujejo standardne informacije o stopnji izvajanja Programa,
Republiki Sloveniji in drugim italijanskim deţelam partnericam. – v kakšnem jeziku?

Računalniški sistem bo upravljal Skupni tehnični sekretariat programa. – je ţe povedano zgoraj!
Skupni tehnični sekretariat bo moral preverjati splošne funkcije sistema in delovati kot
posrednik med drugimi Organi Programa pri uporabi sistema, preverjati vnesene podatke in
pošiljati podatke nacionalnemu sistemu v Italiji in RS? za spremljanje in nadzorovanje.
Ko bo sistem redno deloval, bo dostopen vsem organom programa:
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Organu upravljanja: v sodelovanju s Skupnim tehničnim sekretariatom bo neposredno

upravljal strukturo programa (razvrščanje, finančne načrte), postopke preverjanja podatkov in
komunikacijski postopek s sistemom Monit 2007;


Organu za potrjevanje: v obliki samoprikaza za preverjanje vseh podatkov, vnesenih v

podatkovno bazo; podatke, za katere je Organ pristojen (podatki o potrjevanju operacij), bo
lahko dejavno vnašal;


Revizijskemu organu: v obliki samoprikaza bo organ lahko preverjal vse podatke in jih

uporabljal za vzorčenje operacij, za katere sta potrebni prvo- in drugostopenjska kontrola,
zatem pa bo vnašal podatke v zvezi s kontrolami, ki jih sam izvaja, in ti bodo vidni v
računalniškem sistemu programa.
Poleg tega je predvidena moţnost specifičnih dostopov v obliki samoprikazovanja za partnerje
programa in omogočitev prenosa standardiziranih poročil o finančnih projektih programa.
Programska oprema bo uporabna tako v razvojnem okolju odjemalec/streţnik kot tudi preko
spleta za funkcije, ki bodo na razpolago subjektom, ki ne pripadajo Organu upravljanja. Za
dostop do računalniške aplikacije se bodo morali vsi uporabniki predhodno akreditirati.
Program bo poleg tega mogoče dopolniti z drugimi podatkovnimi bazami, ki so dostopne v okviru
Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine, kar bo omogočilo uporabo informacij, s katerimi
deţelna uprava ţe razpolaga, kot so na primer informacije o pravnih in fizičnih osebah ali o
bančnih ustanovah.
V pričakovanju izdelave dokončnega računalniškega sistema za spremljanje in nadzorovanje je
Organ upravljanja za pošiljanje podatkov o operacijah sistemu Monit 2007 vzpostavil sistem
SRTP. Slednjega je dal na razpolago Generalni inšpektorat za gospodarske odnose z Evropsko
unijo IGRUE. Sistem SRTP bo mogoče začasno uporabljati z namenom zagotavljanja
izpolnjevanja zahtev po spremljanju in nadzorovanju.
V tem obdobju je poleg tega predvideno tudi, da bo Organ za potrjevanje izdelal ustrezne
elektronske datoteke za zapisovanje informacij, za katere je pristojen,

2.8. Nacionalna rezerva na podlagi doseženih rezultatov (če je
ustrezno in le za letno poročilo o izvajanju, ki mora biti
predloženo leta 2010)
-

Informacije, opisane v 50. členu Uredbe (ES) št. 1083/2006

Ne ustreza.
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3.

Izvajanje po prednostnih nalogah

3.1. Prednostna naloga 1: Okolje, transport in trajnostna
teritorialna integracija
3.1.1. Doseganje rezultatov in analiza napredka

Informacije o fizičnih in finančnih napredkih prednostne naloge
-

Informacije o fizičnih in finančnih napredkih prednostne naloge za vsak merljiv
finančni in fizični kazalec, predvsem za osnovne kazalce v zvezi s cilji in
pričakovanimi rezultati (za leto N, za prejšnja leta poročanja in tudi
kumulativno).

-

Informacije so lahko predstavljene tudi grafično.

-

Vse kazalce je treba razčleniti glede na spol, kjer je mogoče. Če podatki še niso
na voljo, se navede, kdaj bodo na voljo in kdaj jih bo Organ upravljanja predložil
Komisiji.

Trenutno niso na razpolago, saj se operativno izvajanje Programa še ni začelo.

Kakovostna analiza
-

Analiza dosežkov, izmerjenih s fizičnimi in finančnimi kazalci, vključno s kakovostno
analizo o doseženem napredku v zvezi s prvotno zastavljenimi cilji.

-

Ustrezen prikaz učinkov spodbujanja enakih možnosti med moškimi in ženskami (če
je ustrezno).

-

Informacije o celotnem deležu sredstev, dodeljenih prednostni nalogi, v skladu z 2.
dostavkom 34. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006. Za programe, financirane iz ESS:
informacije v skladu z 10. členom Uredbe (ES) št. 1081/2006.

-

Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek (le za končno
poročilo).

Operativno izvajanje Programa se še ni začelo.

3.1.2. Večje teţave in ukrepi za njihovo odpravo
-

Informacije o kakršnih koli večjih težavah, ki so nastopile pri izvajanju prednostne
naloge, vključno s povzetkom resnih težav, ugotovljenih pri postopku innavedenih v
členu 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 Programa se še ni začelo.
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3.2. Prednostna naloga 2: Konkurenčnost in na znanju temelječa
družba
3.2.1. Doseganje rezultatov in analiza napredka

Informacije o fizičnih in finančnih napredkih prednostne naloge
-

Informacije o fizičnih in finančnih napredkih prednostne naloge za vsak merljiv finančni
in fizični kazalec, predvsem za osnovne kazalce v zvezi s cilji in pričakovanimi rezultati
(za leto N, za prejšnja leta poročanja in tudi kumulativno).

-

Informacije so lahko predstavljene tudi grafično.

-

Vse kazalce je treba razčleniti glede na spol, kjer je mogoče. Če podatki še niso na
voljo, se navede, kdaj bodo na voljo in kdaj jih bo Organ upravljanja predložil Komisiji.

Trenutno niso na razpolago, saj se operativno izvajanje predvidenih ukrepov še ni začelo.

Kakovostna analiza
-

Analiza dosežkov, izmerjenih s fizičnimi in finančnimi kazalci, vključno s kakovostno analizo
o doseženem napredku v zvezi s prvotno zastavljenimi cilji.

-

Ustrezen prikaz učinkov spodbujanja enakih možnosti med moškimi in ženskami (če je
ustrezno).

-

Informacije o celotnem deležu sredstev, dodeljenih prednostni nalogi, v skladu z 2.
dostavkom 34. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006. Za programe, financirane iz ESS:
informacije v skladu z 10. členom Uredbe (ES) št. 1081/2006.

-

Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek (le za končno
poročilo).

Operativno izvajanje predvidenih ukrepov se še ni začelo.
3.2.2. Večje teţave in ukrepi za njihovo odpravo
-

Informacije o kakršnih koli večjih težavah, ki so nastopile pri izvajanju prednostne naloge,
vključno s povzetkom resnih težav, ugotovljenih pri postopku innavedenih v členu
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 ukrepov se še ni začelo.
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3.3. Prednostna naloga 3: Socialna integracija
3.3.1. Doseganje rezultatov in analiza napredka

Informacije o fizičnih in finančnih napredkih prednostne naloge
- Informacije o fizičnih in finančnih napredkih prednostne naloge za vsak merljiv finančni in
fizični kazalec, predvsem za osnovne kazalce v zvezi s cilji in pričakovanimi rezultati (za
leto N, za prejšnja leta poročanja in tudi kumulativno).
- Informacije so lahko predstavljene tudi grafično.
- Vse kazalce je treba razčleniti glede na spol, kjer je mogoče. Če podatki še niso na voljo, se
navede, kdaj bodo na voljo in kdaj jih bo Organ upravljanja predložil Komisiji.
Trenutno niso na razpolago, saj se operativno izvajanje predvidenih ukrepov še ni začelo.

Kakovostna analiza
-

Analiza dosežkov, izmerjenih s fizičnimi in finančnimi kazalci, vključno s kakovostno analizo
o doseženem napredku v zvezi s prvotno zastavljenimi cilji.

-

Ustrezen prikaz učinkov spodbujanja enakih možnosti med moškimi in ženskami (če je
ustrezno).

-

Informacije o celotnem deležu sredstev, dodeljenih prednostni nalogi, v skladu z 2.
dostavkom 34. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006. Za programe, financirane iz ESS:
informacije v skladu z 10. členom Uredbe (ES) št. 1081/2006.

-

Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek (le za končno
poročilo).

Operativno izvajanje predvidenih ukrepov se še ni začelo.

3.3.2. Večje teţave in ukrepi za njihovo odpravo
-

Informacije o kakršnih koli večjih težavah, ki so nastopile pri izvajanju prednostne naloge,
vključno s povzetkom resnih težav, ugotovljenih pri postopku innavedenih v členu
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 ukrepov se še ni začelo.
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3.4. Prednostna naloga 4: Tehnična pomoč
3.4.1. Doseganje rezultatov in analiza napredka

Informacije o fizičnih in finančnih napredkih prednostne naloge
-

Informacije o fizičnih in finančnih napredkih prednostne naloge za vsak merljiv finančni
in fizični kazalec, predvsem za osnovne kazalce v zvezi s cilji in pričakovanimi rezultati
(za leto N, za prejšnja leta poročanja in tudi kumulativno).

-

Informacije so lahko predstavljene tudi grafično.

-

Vse kazalce je treba razčleniti glede na spol, kjer je mogoče. Če podatki še niso na
voljo, se navede, kdaj bodo na voljo in kdaj jih bo Organ upravljanja predložil Komisiji.

Kot je opisano v poglavju 2.1 tega Letnega poročila, je bil leta 2008 objavljen prvi javni
dvostopenjski razpis za predloţitev strateških projektov.
Prijavitelji imajo na voljo dvojezično razpisno dokumentacijo, ki vsebuje obrazec Predlog
projektne ideje, Pismo o nameri in Priročnik o upravičenih izdatkih, o drţavnih pomočeh in o
računovodenju.
Leta 2009 je bila tudi objavljena prijavnica v daljši obliki (Application Form) in priloţen finančni
načrt, z namenom predlagateljem omogočiti predhoden dostop do informacij, ki bodo zahtevane
v naslednji postopkovni fazi razpisa.
V nadaljevanju so v preglednici opisani:
-

postopki in srečanja za pripravo izvedbenih dokumentov, potrebnih za objavo prvega in
naslednjih razpisov;

-

seznam odobrenih izvedbenih dokumentov;

-

seznam dokumentov, ki bodo v kratkem odobreni;

-

podrobni opis izdatkov za tehnično pomoč v letu 2008;

-

izdatki za tehnično pomoč v letu 2008 za projekt št. 01/2008, v zvezi s pogodbeno ureditvijo
8 zaposlitev za začasno tehnično pomoč pri programu.
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Srečanja in postopki

20. decembra 2007: ODOBRITEV PROGRAMA s strani EK

Datum

Dnevni red
1.

Odločitve (v zvezi z dokumenti, kot
del razpisne dokumentacije)

Predhodna odobritev
-

Finančni načrt

Pogodbe

o

Pogodbe

o

financiranju
partnerstvu
2.
Delovna skupina

Ocena predloga finančnega načrta
za prijavnico

3.

Trst

Predlog Organa upravljanja o:
-

14. januarja 2008

Priročnikov

merilih za izbor

-

predlogu
projektne ideje

-

razpisu v dveh
fazah za strateške projekte

4.

Dopolnitev
sestave
Skupnega
tehničnega sekretariata

5.

Naslednji roki: kick-off meeting,
prvo
zasedanje
Nadzornega
odbora, razpis za strateške
projekte

1.
Končna različica Poslovnika
Nadzornega odbora
2.

Komunikacijski načrt

3.
Dnevni red prvega zasedanja
Nadzornega odbora

Delovna skupina

Na podlagi dogovora o dnevnem redu
prvega zasedanja NO bo Delovna
skupina pripravila naslednje
dokumente za predloţitev Odboru:

11. februarja 2008
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Powerpoint predstavitev Organa
upravljanja. Predlog je sprejet in Organ
upravljanja je zadolţen za izdelavo
dokumenta v obliki excel datoteke.
Prijavnica
Različico, sprejeto med zadnjim
sestankom delovne skupine, se dodatno
spremeni za predloţitev Nadzornemu
odboru.
Poslovnik Nadzornega odbora
Različico, sprejeto med zadnjim
sestankom delovne skupine, se dodatno
spremeni za predloţitev Nadzornemu
odboru.
Pogodba o sofinanciranju
Razprava, popravki in odobritev.
Poslovnik Nadzornega odbora
Dodatne spremembe. Poslovnik je mogoče
predloţiti NO v odobritev.
Komunikacijski načrt
Predstavitev prvega osnutka v italijanščini
s strani Organa upravljanja.
Finančni načrt



predlog projektne ideje;



prijavnico in finančni načrt;

Finančni načrt je predstavljen v obliki
excel datoteke. Dokument je odobren.



merila za izbor za strateške in
standardne projekte;

Prijavnica



razpis v dveh fazah za strateške
projekte;

Razprava o dokončni različici in odobritev.



razpis za standardne projekte;

Smernice za predloţitev projektnih
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predlogov

priročnike.

Razprava o dokončni različici in odobritev.
Prijavnica
V različici, ki jo je odobrila Delovna
skupina, bo predloţena NO za dokončno
odobritev v italijanskem in slovenskem
jeziku.
Finančni načrt
Razprava o merilih za izbor strateških
in standardnih projektov in o razpisu
za strateške projekte.

Delovna skupina

V različici, ki jo je odobrila Delovna
skupina, bo predloţen NO za dokončno
odobritev v italijanskem in slovenskem
jeziku po predhodni rešitvi vprašanja o
sofinanciranju.
Predlog projektne ideje

Videm

V različici, ki jo je odobrila Delovna
skupina, bo predloţena NO za dokončno
odobritev v italijanskem in slovenskem
jeziku.

22. februarja 2008

Smernice za predloţitev projektnih
predlogov
Smernice, ki jih je odobrila Delovna
skupina dne 11. februarja 2008
(dopolnjene z opombami), bodo
predloţene NO za dokončno odobritev.
Merila za izbor
Predstavljeni bodo v powerpoint obliki
med prvim zasedanjem NO.
1.

Odobritev Poslovnika Nadzornega
odbora

2.

Razpisna
odobritev:

prijavnic

-

1. Nadzorni odbor

dokumentacija:

finančnega

načrta

27. februarja 2008

predloţitev
predlogov

2. Nadzorni odbor
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Odobritev Poslovnika Nadzornega odbora

smernic
za
projektnih

3.

Razprava o merilih za izbor

4.

Razno

1.

Odobritev zapisnika NO z dne
27.02.2008.

2.

Razpisna

S pridrţkom za objavo so bili spremenjeni
in odobreni naslednji dokumenti:

dokumentacija:

33

odobritev:

2. aprila 2008
-



predlog projektne ideje;

prijavnic



prijavnica;

finančnega



smernice za predloţitev projektnih
predlogov

smernic
za
projektnih



finančni načrt.

načrta
predloţitev
predlogov
3.

Komunikacijski načrt

4.

Razno

Komunikacijski načrt bo dopolnjen v
skladu s pripombami NO in EK in
predloţen EK v predvidenem roku.

V skladu s priporočili Evropske komisije so
predlagana merila razdeljena na merila za
izbor in postopkovna merila, seznam meril
za izbor pa je treba dodatno urediti.
Organ upravljanja bo sklop spremenjenih
meril odposlal, kot je dogovorjeno.

Cilj zasedanja je doseči okvirni
sporazum o:

Tehnična skupina
19.-20. maja 2008

1.

razpisu za strateške projekte;

2.

merilih za
projekte;

3.

merilih za izbor za standardne
projekte;

4.

predlogih projektnih idej;

5.

priročniku o upravičenih izdatkih
in drţavnih pomočeh.

izbor

za

strateške

Zasedanje na temo drţavnih pomoči.

Tehnična skupina

Udeleţenci so obveščeni o postopku za
vzpostavitev Skupnega tehničnega
sekretariata.
Razpis za strateške projekte je analiziran
in popravljen. Menimo, da je treba
dodatno pregledati poglavje o drţavnih
pomočeh.

Popravljen je Priročnik o upravičenih
izdatkih in drţavnih pomočeh.

Udeleţijo se ga Organ upravljanja,
predstavniki iz Furlanije Julijske
krajine, Veneta in Republike Slovenije.

V razpis je dodano poglavje, ki predvideva
izjeme.

6. junija 2008
Dopolnjeni so naslednji dokumenti:
Predlog projektne ideje, prijavnica in
Smernice.
Obravnava se:

Tehnična skupina
9. junija 2008
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1.

Zapisnik tehničnega srečanja
v Izoli dne 19.-20.05.2008;

2.

predlog projektne ideje;

3.

prijavnico;

Spremenjen je predlog Organa upravljanja
o finančnih sredstvih razpisa in o odstotni
porazdelitvi sredstev po Prednostnih
nalogah.
Poenostavitev in skrajšanje postopkovnih
faz razpisa.

4.

priročnik
o
upravičenih
izdatkih in drţavnih pomočeh.

5.

smernice
za
predloţitev
projektnih predlogov;

6.

dokončno različico razpisa za
strateške projekte;

7.

informativni
dokument
postopku za vzpostavitev STS.

o

Razprava o moţnosti zagona izbirnega
postopka brez Tehničnega sekretariata in
ocena predloga Organa upravljanja na to
temo.
Razprava o Priročniku o upravičenih
izdatkih v zvezi s prošnjo po zmanjšanju
števila kategorij izdatkov.
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Obravnava se:
1.

3. Nadzorni odbor
18. junija 2008

Tretji pisni postopek

-

Odloţitev odobritve naslednjih
dokumentov za odobritev med ad hoc
pisnimi postopki:

Odobritev postopkovnih meril
za izbor manjših, standardnih
in strateških projektov (dve
fazi).

4.

Odobritev razpisa za strateške
projekte;

Letno poročilo o izvajanju 2007,

5.

Odobritev
Razpisne
dokumentacije
(prijavnice,
priročnik
o
upravičenih
izdatkih in drţavnih pomočeh,
smernice
za
predloţitev
projektnih predlogov).

Ponderiranje meril za izbor.

Predstavitev Letnega poročila
o izvajanju 2007.
Razno

Prijavnice, finančni načrt
Priročnik o upravičenih izdatkih, Pismo o
nameri, izjava o sprejemu odgovornosti
Projekt za zaposlitev osebja za določen
čas v okviru Tehnične pomoči.

Letno poročilo o izvajanju 2007,
(67. člen Uredbe 1083/2006)

Ponderiranje meril za izbor za prvi
razpis za strateške projekte.

Odobritev Razpisne dokumentacije.

(23. julija – 6.
avgusta 2008)

Poročilo je odposlano po elektronski pošti
EK v predvidenem roku.
Organ upravljanja izjavi, da je postopek
neveljaven, in predlaga tehnično srečanje
za premostitev teţav.
Tehnično srečanje je določeno za 20.-21.
avgust 2008 v Štanjelu.
Organ upravljanja izjavi, da je postopek
neveljaven, in predlaga tehnično srečanje
za premostitev teţav.
Tehnično srečanje je predvideno 20.-21.
avgusta v Štanjelu.

Četrti pisni postopek
(31. julij – 14.
avgust 2008).

Predstavitev Komunikacijskega
načrta, spremenjenega v skladu s
pripombami EK.

3.

Drugi pisni postopek
(9.-23. julija 2008,
24.-28. julija 2008)

-

Odobritev meril za izbor.

7.

(20.-27. junija
2008)

Odobritev meril za izbor in besedila
razpisa za strateške projekte.

2.

6.

Prvi pisni postopek

Odobritev zapisnika NO z dne
02.04.2008.

-

Odobritev projekta za tehnično pomoč

Zaradi nedoseţenega soglasja, ki je
potrebno za odobritev projekta, in
nujnosti zadeve je OU pozval člane NO,
naj doseţejo čim prej soglasje skladno s
postopki, ki jih predvideva poslovnik NO,
in naj pripravijo kompromisni predlog.
20. avgusta se doseţe kompromisna
rešitev o ponderiranju meril.

Tehnična skupina
20.-21.-27. avgust in
2. september 2008
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-

Ponderiranje meril za izbor
Priročnik o upravičenih izdatkih
Srečanje za predstavitev Celostne
podobe
Projekt za tehnično pomoč
Razno.

V okviru štirih srečanj se priročnik o
upravičenih izdatkih temeljito pregleda v
sodelovanju OU, OP, Slovenije in
slovenske PSK z namenom dokončne
odobritve. Usklajevanje je bilo zelo
zahtevno, saj sta se direktno usklajevala
slovenska in italijanska verzija.
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Peti pisni postopek
(26. avgust – 5.
september 2008).

Odobritev projekta za tehnično pomoč
št. 01/2008

Odobri se pisni postopek za zaposlitev
Začasnega tehničnega sekretariata.
Odobri se ponderiranje meril za strateške
projekte.
Odobrijo se:
* priročnik o upravičenih izdatkih,

4. Nadzorni odbor
19. september 2008

Na dnevnem redu:
1. Odobritev zapisnika NO z dne
02.04.2008.
2. Ponderiranje meril za
strateške projekte.
3. Odobritev razpisne
dokumentacije – prvi del:
predlog projektne ideje,
pismo o nameri, izjava
vodilnega partnerja, navodila
za pripravo in predloţitev
projektnih predlogov,
priročnik o upravičenih
izdatkih, prijavnica in opis
stroškovnega načrta.
4. Uvodni dogodek
5. Razno.

Tehnična skupina
18. november 2008

-

Šesti pisni postopek
(12.-19. november
2008).

5. Nadzorni odbor
18. december 2008
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Razpis za standardne in male
projekte.
Pogodba o sofinanciranju,
Sporazum o partnerstvu.
Pismo o nameri, izjava vodilnega
partnerja.
Vzorec za ocenjevanje skladnosti s
predpisi o drţavnih pomočeh in
priloge A, B, C.

Odlog roka za začetek prve stopnje
razpisa za strateške projekte
Na dnevnem redu:
1. Odobritev zapisnika NO z dne
19.09.2008;
2. Informacije o odpiranju prispelih
vlog na razpis za strateške
projekte;
3. Razpis št. 02/2008 za standardne
projekte in tema drţavnih pomoči;
4. Priročnik za ocenjevanje in vzorec
razpredelnice za ocenjevanje
skladnosti s predpisi o drţavnih
pomočeh;
5. Razpisna dokumentacija (1. del):
odobritev sprememb;
6. Razpisna dokumentacija (2. del/ni
sprememb);
7. Predlog projekta za TP št. 02;

navodila za pripravo in predloţitev
projektnih predlogov;
* predlog projektne ideje;
* prijavnica;
* opis stroškovnega načrta;
* pismo o nameri;
* izjava vodilnega partnerja.
Razpis za strateške projekte s prilogami je
pripravljen za objavo.
Po objavi razpisa bodo na programskem
območju potekali informativni dnevi.
Določi se datum uvodnega dogodka (Kickoff meeting), ki bo potekal 1. oktobra
2008.
Razpis bo namenjen samo standardnim
projektom in bo ustrezno dopolnjen za
predloţitev NO v decembru.
Doseţeno je soglasje v zvezi z obravnavo
teme drţavnih pomoči, zato bo razpis s
prilogami ustrezno dopolnjen.
Skupino za začasno tehnično pomoč bo
sestavljalo 8 izvedencev.

Organ upravljanja določi, da je postopek
neuspešen.
Priročnik za ocenjevanje se dopolni na
osnovi
predlaganih
sprememb.
Pripravljen bo krajši pisni postopek za
njegovo odobritev (7.-13. januar 2009).
Odobrena vmesna ponderiranja za vsako
merilo bodo vključena v besedilo.
Programski partnerji bodo posredovali
seznam ocenjevalcev OU, ki bo na
osnovi
teh
seznamov
imenoval
ocenjevalne odbore.
Slovenija bo zaposlila 4 osebe v okviru
skupine za začasno tehnično pomoč in o
tem obvestila OU.
Druţba, ki jo je izbral OU, predstavi
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8.

Razno.

Celostno podobo Programa.
Odobrijo se manjše spremembe k:
predlogu projektne ideje;
prijavnici;
pismu o nameri;
izjavi vodilnega partnerja;
poleg tega še k:
Priročniku o upravičenih izdatkih (razpis
za standardne projekte);
navodilom za predloţitev projektnih
predlogov
(razpis
za
standardne
projekte, po preverjanju skladnosti s
predpisi o drţavnih pomočeh s slovenske
strani);

Srečanje
Ljubljana
23. december 2008
Sedmi pisni
postopek

Srečanje
OU-FJK-Slovenija
za
predhodno soglasje o začetku pisnega
postopka v zvezi s Priročnikom za
ocenjevanje.

Odobritev Priročnika za ocenjevanje.

(5.-12. januar 2009)
Delovno srečanje
Ljubljana

Srečanje OU-FJK-Slovenija na temo
drţavnih pomoči.

nekatere spremembe se vključijo v
besedilo
razpisa
za
standardne
projekte, ki bo predloţen naslednjemu
NO za odobritev.
OU bo sproţil pisni postopek za odobritev
Priročnika za ocenjevanje.
Določi se srečanje za opredelitev
skladnosti s predpisi o drţavnih pomočeh v
pripravljenih obrazcih/priročnikih za
razpis za standardne projekte.
OU posreduje članom NO obe različici
Priročnika (prva je bila pripravljena v
okviru pisnega postopka, druga pa je
spremenjena različica po zapadlem roku)
za odobritev v okviru NO 5. februarja.
Vsi dokumenti razpisne dokumentacije
(pismo o nameri in navodila se ustrezno
dopolnijo) so pripravljeni za odobritev v
okviru NO.

15. januar 2009
Priročnik za ocenjevanje
Zaposlitev osebja za TP

Delovno srečanje
Štanjel

Srečanje OU-FJK-Slovenija. Razno.

Projekt TP za izdatke 2008
Spremembe k Poslovniku NO

29. januar 2009

Razpis za standardne projekte
-

6. Nadzorni odbor
5. februar 2009
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Na dnevnem redu:
1.
Odobritev zapisnika NO z dne
17.-18.12.2008;
2.
Odobritev seznama prispelih
PPI po zaključenem preverjanju
upravičenosti;
3.
Odobritev Priročnika za
ocenjevanje s prilogami;

-

-

Odobri se seznam prispelih PPI po
zaključenem
preverjanju
upravičenosti
s
pridrţkom
posredovanja dodatne dokumentacije
s strani nekaterih VP.
Priročnik za ocenjevanje se odobri z
izjemo merila 1 iz razdelka “Kakovost
partnerstva in VP” za strateške in
standardne/male projekte.
Odobrijo se priloge 1, 2, 3, 5 k
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4.

Odobritev razpisa za
standardne projekte št. 01/2009 s
prilogami;
5.
Odobritev projektov za TP;
6.
Pregled Poslovnika NO;
7.
Razno (razpisna
dokumentacija in drugo).

-

-

Priročniku za ocenjevanje
OU in skupina za začasno tehnično
pomoč sta zadolţena za dopolnitev
priloge 4 (razpredelnica o drţavnih
pomočeh) in za popravo prevoda v
slovenskem jeziku.
FJK je zadolţena za organizacijo
srečanja s Slovenijo, da bi dosegli
soglasje o merilu 1 v roku 5 dneh.*

Od 6. do 24. februarja 2009 poteka
pogajanje v zvezi s ponderiranjem merila
1.
Ni doseţeno soglasje in
ocenjevanja PPI se prekine.

Delovno srečanje
Štanjel
27. marec 2009

Srečanje

Srečanje OU-Slovenija. Informacije o
aktivnostih, ki sta jih izvedla OU in
skupina za začasno tehnično pomoč po
6. NO, Opis sistemov upravljanja in
nadzora.
Srečanje Slovenija-FJK (ki zastopa vse
tri italijanske deţele), da bi
razpravljali o odprtih točkah in se
pripravili na srečanje, ki ga je
predlagala Evropska komisija.

Ljubljana
16. april 2009

Srečanje

Srečanje na predlog Evropske komisije
z OU in italijanskimi ter slovenskimi
predstavniki Programa.

Bruselj
22. april 2009
Osmi pisni postopek
(23. april-5. maj
2009).
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postopek

Organ upravljanja in SVRL sta si izmenjala
poglede glede strukture in pristopa k
Opisu sistemoa upravljanja in nadzora.
Organ upravljanja je zagotovil, da bo
preveril potrebnost Memoranduma.
V podpisanem dogovoru sta se partnerski
strani obvezali, da se na naslednjem
Nadzornem
odboru
potrdi
projekt
tehnične pomoči za celotno programsko
obdobje, da se čimprej zagotovi celotno
zaposlitev STS skladno z dogovorom,
dosegli soglasje glede meril Priročnika za
ocenjevanje, ki ni bil sprejet 5. februarja
2009,
da
se
takoj
nadaljuje
z
ocenjevanjem 1. faze razpisa ob
upoštevanju bolj detaljnega merila
partnerstva ter nemudoma potrditi razpis
za standardne projekte.
Predstavi se sklepi sestanka med
peredstavniki SVLR in AD FJk. Sklepi se
nanašajo na aktivnosti za pospešitev
izvajanja programa. Članicama Programa,
EK predlaga ustanovitev Izvršilnega
odbora. Predstavniki Slovenije se do
konkretnega predloga EK niso opredelili.

Odobritev Priročnika za ocenjevanje
Odobri se Priročnik za ocenjevanje, s
pogojem, da se uskladi jezikovne različice
poimenovanja naslova merila.
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Odobreni dokumenti in dokumenti v postopku odobritve.
Dokument
Javni razpis za oddajo predlogov strateških
projektov št.01/2008, ki je bil objavljen 15.
oktobra 2008

Predlog projektne ideje (PPI)

Odobritev

3. NO – Izola, 18. junij 2008

4. NO – Solkan, 19. september 2008
5. NO – Kranjska Gora, 18. december 2008

Prijavnica (AF)

4. NO – Solkan, 19. september 2008
5. NO – Kranjska Gora, 18. december 2008

Opis stroškovnega načrta (PF)

4. NO – Solkan, 19. september 2008

Navodila za pripravo in predložitev projektnih
predlogov (razpis za strateške projekte)

4. NO – Solkan, 19. september 2008

Navodila za pripravo in predložitev projektnih
predlogov (razpis za standardne projekte)

Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih
pomočeh in poročanju (razpis za strateške
projekte)

Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih
pomočeh in poročanju (razpis za standardne
projekte)

5. NO – Kranjska Gora, 18. december 2008 (s slovenskim
pridrţkom za preverjanje skladnosti s predpisi o drţavnih
pomočeh)

4. NO – Solkan, 19. september 2008

5. NO – Kranjska Gora, 18. december 2008
*treba ga je dokončno odobriti skupaj z razpisom za
standardne projekte
4. NO – Solkan, 19. september 2008

Pismo o nameri (prva stopnja)

Pismo o nameri (druga stopnja in razpis za
standardne projekte)

5. NO – Kranjska Gora, 18. december 2008 (manjša
formalna sprememba)

5. NO – Kranjska Gora, 18. december 2008 (s slovenskim
pridrţkom za preverjanje skladnosti s predpisi o drţavnih
pomočeh)
* treba ga je dokončno odobriti skupaj z razpisom za
standardne projekte

Izjava vodilnega partnerja (prva stopnja)

4. NO – Solkan, 19. september 2008
5. NO – Kranjska Gora, 18. december 2008
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4. NO – Solkan, 19. september 2008
Izjava vodilnega partnerja (druga stopnja in
standardni projekti)

5. NO – Kranjska Gora, 18. december 2008 (manjša
formalna sprememba)
* treba jo je dokončno odobriti skupaj z razpisom za
standardne projekte

Seznam meril za izbor

Ponderiranje meril za izbor za razpis za
strateške projekte

Priročnik za ocenjevanje

3. NO – Izola, 18. junij 2008

4. NO – Solkan, 19. september 2008

6. NO – Abano, 5. februar 2009
(s pridrţkom)

Chart flow za ocenjevanje (priloga 1 k
Priročniku)

Vzorec za ocenjevanje strateških projektov
(priloga 2 k Priročniku)

Vzorec za ocenjevanje standardnih projektov
(priloga 3 k Priročniku)

Vzorec za ocenjevanje skladnosti projekta s
predpisi o drţavnih pomočeh (priloga 4 k
Priročniku)

Izjava o nepristranskosti in diskretnosti
ocenjevalcev (priloga 5 k Priročniku)

Razpis za standardne projekte
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6. NO – Abano, 5. februar 2009

6. NO – Abano, 5. februar 2009
(s pridrţkom)

6. NO – Abano, 5. februar 2009 (s pridrţkom)

6. NO – Abano, 5. februar 2009
(s pridrţkom)

6. NO – Abano, 5. februar 2009

Na dnevnem redu 6. NO, vendar ni bil obravnavan
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Navodila za pripravo in predložitev projektnih
predlogov (razpis za strateške projekte)

5. NO – Kranjska Gora, 18. december 2008 (ţe odobrena s
pridrţkom za preverjanje skladnosti s predpisi o drţavnih
pomočeh)
*potrebno jih je dokončno odobriti

Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih
pomočeh in poročanju (razpis za standardne
projekte)

Pismo o nameri (druga stopnja in razpis za
standardne projekte)

Odobren na 5. NO – Kranjska Gora, 18. december 2008
*moţnost sprememb (potrebno ga je dokončno odobriti)

5. NO – Kranjska Gora, 18. december 2008 (ţe odobreno s
pridrţkom za preverjanje skladnosti s predpisi o drţavnih
pomočeh)
*potrebno ga je dokončno odobriti
4. NO – Solkan, 19. september 2008

Izjava vodilnega partnerja (druga stopnja in
razpis za standardne projekte)

5. NO – Kranjska Gora, 18. december 2008
*potrebno jo je dokončno odobriti

Pogodba o sofinanciranju (SC)

Dopolnjena s strani OU in skupine za začasno TP
na dnevnem redu 7. NO

Sporazum o partnerstvu (PA)

Dopolnjen s strani OU in skupine za začasno TP
na dnevnem redu 7. NO

Izjava o razseţnostnih merilih MSP (za
italijanske PP)

Izjava Deggendorf (za italijanske PP)

Dopolnjena s strani OU in skupine za začasno TP
na dnevnem redu 7. NO
Dopolnjena s strani OU in skupine za začasno TP
na dnevnem redu 7. NO

Komunikacijski načrt

posredovan preko SFC 24. junija 2008
odobren s strani EK 30. junija 2008

30. junij 2008: posredovano poročevalcu EK s strani OU
preko e-pošte
Letno poročilo 2007

26. avgust 2008: posredovano IGRUE s strani OU preko
SFC
28. avgust 2008: posredovano EK s strani IGRUE preko
SFC
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30. december 2008: osnutek Opisa posredovan IGRUE in
Republiki Sloveniji

Opis sistema upravljanja in nadzora

8. maj 2009: razgovor IGRUE-OU in pridobitev
predhodnega soglasja
junij-avgust 2009: dopolnitev Opisa z razdelki v
pristojnosti Republike Slovenije, posredovanje za
pridobitev soglasja, posredovanje IGRUE za dokončno
mnenje in posredovanje EK

Kot je razvidno iz zgornje razpredelnice, so Organ upravljanja in programski partnerji pripravili
besedilo in razpisno dokumentacijo za razpis za oddajo predlogov standardnih projektov (št.
02/2009) v skupni višini 60 milijonov EUR. Časovnice upoštevajo pričakovanja celotnega
območja in izredno zanimanje, ki ga je poţel razpis za strateške projekte, vendar ob
upoštevanju stopnje napredovanja programiranja, da bi se izognili samodejnemu prenehanju
obveznosti 31. decembra 2010.
Prvi izbirni postopek za standardne projekte, ki bo trajal predvidoma devet mesecev, se bo
lahko začel takoj po zaključku prve stopnje razpisa za strateške projekte.
Kot je razvidno iz 2. poglavja tega letnega poročila se je zaključilo ocenjevanje formalne
upravičenosti PPI za strateške projekte.

Kakovostna analiza
- Analiza dosežkov, izmerjenih s fizičnimi in finančnimi kazalniki, vključno s

kakovostno analizo o doseženem napredku v zvezi s prvotno zastavljenimi cilji.
- Prikaz učinkov spodbujanja enakih možnosti med moškimi in ženskami (če je
ustrezno).
- Informacije o celotnem deležu prednostne dodelitve v skladu s členom 34(2) Uredbe
(ES) št. 1083/2006. Za programe financirane s strani ESS: informacije iz člena 10 Uredbe
(ES) št. 1081/2006.
- Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek (le končno
poročilo).
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Izdatki za tehnično pomoč, nastali v letu 2008

Stroškovna postavka

Skupni izdatki
2008

Skupno ESRR
(85%)

Skupno
nacionalno
sofinanciranje
(15%)

Nacionalno
sofinanciranje
ITA

Nacionalno
sofinanciranje
SLO

VODILNI PARTNER
(FJK)
–ZUNANJI STROKOVNJAKI
-STORITVE

€

48.121,25

€

40.903,06

€

7.218,19

€

1. Prevajalske storitve
(dokumenti in tolmačenja)

€

28.600,95

€

24.310,81

€

4.290,14 €

4.290,14

2. Srečanja NO (1)

€

3.769,20

€

3.203,82

€

565,38 €

565,38

3. Tehnična srečanja (7)

€

4.237,70

€

3.602,05

€

635,66 €

635,66

4. Druga srečanja (7)
(STS, DS Komunikacijski
načrt)

€

1.513,40

€

1.286,39

€

227,01

€

227,01

5. Študije in analize

€

10.000,00

€

8.500,00

€

1.500,00

€

1.500,00

INFORMIRANJE IN
OBVEŠČANJE JAVNOSTI

€

51.498,72

€

43.773,91

€

7.724,81 €

7.724,81

6. Uvodni dogodek (1)

€

216,00

€

183,60

€

32,40 €

32,40

7. Informativni dnevi (1)

€

7.950,00

€

6.757,50

€

1.192,50 €

1.192,50

8. Spletna stran

€

4.608,00

€

3.916,80

€

691,20

9. Celostna podoba in
promocijsko gradivo

€

34.010,40

€

28.908,84

€

5.101,56 €

10. Mediji (oglaševanje v
italijanskem lokalnem
tisku)

€

4.714,32

€

4.007,17

€

707,15 €

SKUPNO – VODILNI
PARTNER

€

99.619,97

€

84.676,97

€

14.943,00 €

–ZUNANJI STROKOVNJAKI
-STORITVE

€

26.765,53

€

22.750,70

€

4.014,83

1. Prevajalske storitve
(dokumenti in tolmačenja)

€

9.940,16

€

8.449,14

€

1.491,02

€

1.491,02

2. Srečanja NO (4)

€

13.650,05

€

11.602,54

€

2.047,51

€

2.047,51

3. Tehnična srečanja (5)

€

3.175,32

€

2.699,02

€

476,30

€

476,30

INFORMIRANJE IN
OBVEŠČANJE JAVNOSTI

€

5.352,34

€

4.549,49

€

802,85

€

802,85

€

4.033,30

€

3.428,31

€

605,00

€

605,00

5. Objava v Ur. l.

€

1.319,04

€

1.121,18

€

197,86

€

197,86

SKUPNO – PROJEKTNI
PARTNER

€

32.117,87

€

27.300,19

€

4.817,68

€

7.218,19

691,20
5.101,56

707,15

14.943,00

PROJEKTNI PARTNER
(SLO)

4. Informativni dnevi

€ 4.014,83

€ 4.817,68
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€ 131.737,84

€ 111.977,16

€ 19.760,68

€ 14.943,00

€ 4.817,68

Izdatki za tehnično pomoč, namenjeni v letu 2008 v okviru projekta št. 01/2008.
Zaposlitev 8 poklicnih profilov za začasno tehnično pomoč

Stroškovna postavka

Zunanje osebje
Zaposlitev 4 izvedencev s polnim
delovnim urnikom v podporo
Organu upravljanja na sedeţu
samega OU
Sluţbena potovanja – zunanje
osebje

Notranje osebje
Zaposlitev 3 oseb za določen čas
v podporo Organu upravljanja na
sedeţu samega OU in 1 osebe za
določen čas za slovensko Info
točko (SVLR) na sedeţu Info točke
Sluţbena potovanja – notranje
osebje

SKUPAJ UPRAVIČENI IZDATKI
€

Letni izdatki €

Skupni izdatki
€/ (2015)

Skupno
sofinanciranje
ESRR (85%)

Skupno
nacionalno
sofinanciranje
(15%)

197.000,00

1.419.500,00

1.206.575,00

212.925,00

179.000,00

1.293.000,00

1.099.050,00

193.950,00

107.525,00

18.975,00

18.000,00

126.500,00

197.000,00

1.419.500,00

1.206.575,00

212.925,00

179.000,00

1.293.000,00

1.099.050,00

193.950,00

18.000,00

126.500,00

107.525,00

18.975,00

394.000,00

2.839.000,00

2.413.150,00

425.850,00

Glede na dejstvo, da v letu 2008 ni bilo izvedenih aktivnsoti na ravni projekta, v poročilu ne
moremo navesti nuditi dodatnih podrobnih informacij.
Vsekakor lahko navedemo, da v okviru sklopa ocenjevalnih meril, ki jih je odobril Nadzorni
odbor, je v okviru merila za ocenjevanje dodane vrednosti projekta, specifično predvidena tudi
oceno "prispevka projekta za vprašanje enakih moţnosti in nediskriminacije".
V zvezi z izvajanjem 21. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta, naj
opozorimo, da Operativni program predvideva moţnost sodelovanja, v mejah, ki jih predvideva
omenjena Uredba, za partnerje naslednjih območij NUTS III, ki mejijo z upravičenim območjem:
Osrednjeslovenska in Notranjsko Kraška statistična regija (v Sloveniji) in Pokrajini Pordenone in
Treviso (v Republiki Italiji).
Razpis za strateške projekte št. 01/2008 z namenom boljše sledljivosti sredstev namenjenih
območjem točke 1, 21. člena prej omenjene uredbe, predvideva, da 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.
Navodila, ki so sestavni del razpisa, med drugim predvidevajo, da se načelo fleksibilnosti oceni
tudi na podlagi merila o izvoru partnerjev in, kjer je to mogoče, tudi na podlagi lokacije
aktivnosti in olajšav za ozemlje.
Sistem monitoringa Programa bo omogočil preverjanje in nadzor pravilnega izvajanja
predvidevanj 21. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006.
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V zvezi s sistemom nadzora, kot ga določa 16. člen, točka 1 Uredbe (ES) št. 1080/2006, za

odobritev izdatkov vsaka drţava članica vzpostavi nadzorni sistem, ki omogoča
preverjanje sofinanciranih izdelkov in storitev, pravilnosti prijavljenih izdatkov ter
skladnosti teh izdatkov s pravili Skupnosti in njenimi nacionalnimi pravili. Italijanske
deţele in Republika Slovenija določijo neodvisne nadzornike, ki so odgovorni za
potrjevanje zakonitosti in pravilnosti izdatkov, ki jih je prijavil vsak upravičenec, ki
sodeluje pri projektu.
V Republiki Sloveniji ima odgovornost za nadzor v okviru Prvostopenjske finačne kontrole Sluţba
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko – Nadzorna sluţba, Oddelek za finančni
nadzor – Cilj 3 – Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Nadzorna sluţba, Oddelek za finančni nadzor – Cilj 3, ki bo izvajala nadzor v okviru prve stopnje
za slovenske upravičence Programa je funkcijsko neodvisna od ostalih programskih struktur in
organov ter osebja. Pri osebju, ki je zadolţeno za nadzor prve stopnje ni spornih ali interesnih
konfliktov, oziroma ni udeleţeno v procedurah ocenjevanja, izbiranja ali izvajanja projektov, ki
jih financira Program. Sluţba bo zagotovila izvajanje aktivnosti nadzora prve stopnje z dvema
osebama.
V Avtonomni deţeli Furlaniji Julijski krajini je bila pri Direktoratu za Mednarodne in Skupnostne
odnose Predsedstva ustanovljena stalna struktura niţje stopnje, zadolţena za izvajanje nadzorov
v skladu s 16. členom Uredbe (ES) št. 1080/2006. Omenjena struktura, ki je funkcijsko neodvisna
od Organa upravljanja, sestavljajo Deţelni usluţbenci in zunanje osebe, ki so bile izbrane v
skladu z veljavnimi zakoni in po pregledu, da ni interesnega spora, bo izvajala nadzor prve
stopnje za italijanske partnerje Programa.
Nadzorne dejavnosti prve stopnje zadevajo upravne, finančne, tehnične in fizične vidike
postopkov in ţelijo preveriti:
 da so prijavljeni izdatki resnični in se proizvodi in storitve nudijo skladno s podpisano
pogodbo;
 izvajanje dolţnosti na področju informiranja in javnega obveščanja;
 točnost in pravilnost postopkov na področju investicij in javnih naročil ter izvajanje
zakonov v okviru drţavnih pomoči gospodarskim druţbam in na področju okolja in enakih
moţnosti;
 da so izdatki v skladu s skupnostno, nacionalno in regionalno zakonodajo, ter z določili
programskih dokumentov in razpisov;
 popolnost upravne, tehnične in računske dokumentacije posegov.
V skladu z drugo točko 13. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, preverjanja prve stopnje
vključujejo:

-

upravno preverjanje dokumentacije o izdatkih, ki jo posreduje upravičenec v okviru
vsakega zahtevka za povračilo, ki ga predstavi;

-

preglede posameznih operacij na kraju samem.

Upravno preverjanje dokumentacije mora kriti 100% izdatkov, ki jih prijavijo upravičenci in
morajo zadevati prijave izdatkov, ki so priloţene njihovim zahtevkom za povračilo. Oseba
zadolţena za nadzor prve stopnje bo izdala potrdilo, ki potrjuje skladnost pregledanih izdatkov z
njihovo vsoto. Omenjeno potrdilo se bo nato poslalo upravičencem, ki ga bodo preko Vodilnega
partnerja posredovali Organu upravljanja v obliki priloge k zahtevku za povračilo izdatkov.
Zadolţena oseba za nadzor prve stopnje bo v lastnih arhivih hranila izvod potrdil upravičencem.
Arhivi bodo dostopni enotnemu organu upravljanja.
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Načini upravljanje kontrolnih aktivnosti so opisane v "Priročniku za prvostopenjsko kontrolo".
Izvajalo se bo vsaj eno preverjanje na mestu samem za vsak projekt, skladno z določili, ki jih
navaja prej omenjeni priročnik.
Letno se bodo izvajala preverjanja na mestu samem v skupni vrednosti vsaj 20% kontroliranih
izdatkov.
Postopki preverjanja zagotavljajo, da lahko enotni organ upravljanja pripravi potrdilo o izdatkih,
ki ga je potrebno predstaviti enotnemu organu za potrjevanje.
V zvezi z metodologijo ocenjevanje operativnega programa, navajamo naslednje:
Računalniški sistem, ki je še v izdelavi (MOCTIS 2007-2013) – glej prejšnji odstavek 2.7. - bo
zbiral vse informacije, povezane z dejavnostmi, ki so financirane iz Programa. Posluţeval se bo
pojma operacije, ki ga predvideva slovarček o protokolu posvetov IGRUE Različica 3.1.
Vsaka vpisana operacija bo zajemala vse informacije v zvezi z njegovim (finančnim, fizičnim in
postopka) načrtovanjem in njegovimi osebnimi podatki; v nadaljevanju bodo vnesene vse
informacije, ki opisujejo potek operacij (stopnja finančnega, fizičnega in postopkovnega
napredovanja, izidi preverjanj prve in druge stopnje, nepravilnosti, potrdila). Sistem nadzora bo
torej omogočal tudi snemanje listin, ki predvidevajo obnove ali preklice prispevkov, kot
posledica popolnega ali delnega preklica sodelovanja pri operaciji in bo olajšal skupni proces
ocenjevanja operativnega programa.
3.4.2. Večje teţave in ukrepi za njihovo odpravo
-

Informacije o kakršnih koli večjih težavah, ki so nastopile pri izvajanju prednostne
naloge, vključno s povzetkom resnih težav, določenih pri postopku iz člena
62(1)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1083/2006, in ukrepi, ki jih je sprejel organ upravljanja
ali nadzorni odbor, da težave odpravi.

Glej poglavje 2.3 Letnega poročila.

WP 9 – 9. dopisna seja

46

4.
Programi ESRR/kohezijskega sklada: veliki projekti (če
je ustrezno)
-

Napredek pri izvajanju velikih projektov.

-

Napredek pri financiranju velikih projektov.

-

Kakršna koli sprememba okvirnega seznama velikih projektov v operativnem programu.
Program trenutno ne predvideva izvajanja velikih projektov.

5.

Tehnična pomoč

-

Razlaga uporabe tehnične pomoči.

-

Odstotek zneska prispevka Strukturnih skladov, dodeljenega operativnemu programu, ki je
namenjen za tehnično pomoč.

Glej poglavje 3.4.1., ki natančno navaja izdatke za tehnično pomoč, nastale v letu 2008 v okviru
prednostne naloge 4 Programa (skupno € 131.737,84), in sredstva za zaposlitev osebja,
zaposlenega v Začasnem tehničnem sekretariatu – predmet odobritve s pisnim postopkom
(skupno € 2.839.000,00).
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6.

Informiranje in obveščanje javnosti

-

Ukrepi sprejeti za zagotavljanje informacij in obveščanje javnosti o operativnem programu,
vključno s primeri dobrih praks in poudarjanjem pomembnih dogodkov.

-

Kazalci, vključno v obliki razpredelnic iz poglavja 3 te priloge.

Člena 2 in 3 Uredbe (ES) št. 1828/20061 določata pripravo Komunikacijskega načrta (v
nadaljevanju KN) Operativnega programa (OP).
KN opisuje oblike in dejavnosti za širjenje in oglaševanje OP in vključuje: cilje in ciljne skupine
Programa; strategijo in vsebino ukrepov za informiranje in obveščanje javnosti, ki so namenjeni
potencialnim upravičencem in javnosti; okvirni proračun za izvajanje načrta; upravne sluţbe ali
organe, pristojne za izvajanje ukrepov za informiranje in obveščanje javnosti; kazalce rezultatov
za boljše spremljanje pobud in njihovih učinkov na ciljne skupine.

6.1.

Priprava Komunikacijskega načrta

Komunikacijski načrt je pripravil Organ upravljanja in je bil dopolnjen s pripombami programskih
partnerjev in njihovih strokovnjakov na področju komunikacij v sklopu Komunikacijske delovne
skupine . Skupina se je sestala 28. marca 2008 za dokončno oblikovanje Komunikacijskega načrta
pred njegovo uradno predstavitvijo na drugem zasedanju Nadzornega odbora.
Organ upravljanja OP je 2. aprila 2008 predstavil Nadzornemu odboru vsebino Komunikacijskega
načrta, ki so ga pripravili predstavniki programskih partnerjev. OU je v nadaljevanju prikazal
dopolnila, ki so nastala na osnovi pripomb Evropske komisije; prikazani so bili predvsem ukrepi
za obveščanje javnosti, ki jih predvideva KN v sklopu prve uradne predstavitve Celostne podobe,
ki jo je pripravila druţba ARCTUR d.o.o., ki je poskrbela tudi za posodobitev uradne spletne
strani Programa.
V spodnji razpredelnici je prikazan postopek priprave Komunikacijskega načrta Programa:

DATUM

DEJAVNOST
prvega
načrta v

KDO

11. februar 2008

Predloţitev
Komunikacijskega
Delovni skupini

osnutka
italijanščini

Organ upravljanja

18. februar 2008

Predloţitev partnerjem prvega osnutka
Komunikacijskega načrta v angleškem jeziku

Organ upravljanja

3. marec 2008

Pripombe k osnutku z dne 18. februarja 2008

Programski partnerji

7. marec 2008

Predloţitev drugega osnutka z dopolnitvami
partnerjem

Organ upravljanja

14. marec 2008

Pripombe k osnutku z dne 7. marca 2008

Programski partnerji

19. marec 2008

Predloţitev partnerjem tretjega osnutka z
dopolnitvamI

Organ upravljanja

28. marec 2008

Sestanek s predstavniki partnerjev za
opredelitev Komunikacijskega načrta za
predloţitev NO

Organ upravljanja

1

Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj.
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Programski partnerji
2. april 2008

Predloţitev Komunikacijskega načrta
Nadzornemu odboru

Organ upravljanja

3. april 2008

Predloţitev dodatnih pripomb (poleg tistih,
ki jih je ţe izpostavil NO) Organu upravljanja

Programski partnerji

10. april 2008

Dokončni osnutek Komunikacijskega načrta v
italijanščini in slovenščini. Pregled angleške,
italijanske in slovenske različice

11. april 2008

Predloţitev Komunikacijskega načrta preko
SFC2007 (besedilo dopolnjeno s pripombami
partnerjev in EK, ki jih je izpostavil NO)
Evropski komisiji

Organ upravljanja

5. maj 2008

Pripombe EK preko SFC2007 (v italijanščini)

Evropska komisija

16. maj 2008

Neformalno srečanje s poročevalcem
Evropske komisije. Pojasnila o prejetih
pripombah

Organ upravljanja

5. junij 2008

Sprejem pripomb EK v italijanščini in
neformalna predloţitev EK in partnerjem
popravljenega Komunikacijskega načrta

Organ upravljanja

17. junij 2008

Predloţitev popravljenega Komunikacijskega
načrta Nadzornemu odboru

Organ upravljanja

18. junij 2008

Predstavitev Komunikacijskega načrta
Nadzornemu odboru

Organ upravljanja

24. junij 2008

Predloţitev preko SFC2007

Organ upravljanja

30. junij 2008

Odobritev

Evropska komisija

Organ upravljanja
Republika Slovenija

Evropska komisija

V zvezi s komunikacijskimi dejavnostmi, ki so bile izvedene v letu 2008, je Organ upravljanja
zagotovil njihovo skladnost z določili za informiranje in obveščanje javnosti, ki jih vsebuje 69.
člen Uredbe (ES) št. 1083/2006, in z razdelkom 1, členi 2-10 Uredbe (ES) št. 1083/2006.

6.2.

Nosilci in strukture

Nosilci so vsi subjekti, ki jih zanima napredovanje komunikacijskih, informacijskih in
oglaševalnih aktivnosti Programa.
Delijo se na:


notranje nosilce, ki nudijo informativne inpute na osnovi takojšnjih povratnih zank: Organ
upravljanja, Skupni tehnični sekretariat, Slovenska Info točka, Odgovorni za komunikacijo;



zunanje nosilce, ki so naslovljenci sistemskih outputov: Evropska komisija, člani Nadzornega
odbora, partnerji komunikacije, ciljne skupine, Delovna skupina za komunikacijo, točke
EuropeDirect, javne in/ali zasebne ustanove, ki so vključene v proces evropske integracije.
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6.3.

Cilji

Kot je natančno prikazano v spodnji razpredelnici, so promocijske, komunikacijske in
informacijske aktivnosti, ki jih je organiziral Organ upravljanja v letu 2008 in ki so zajele
različne ciljne skupine, izpolnile šest specifičnih ciljev, opisanih v KN.
Izpeljane aktivnosti so zato vključene v homogen kontekst, ki povezuje naslednje dejavnike:
- uspešnost in učinkovitost;
- transparentnost;
- prepoznavnost Programa in vloge Evropske unije;
- spoštovanje ciljev iz Lizbone in Göteborga.

OPERATIVNI CILJI

Cilj 1

Cilj 2

Cilj 3

Cilj 4

Cilj 5

Promocija
prepoznavnosti in
večje osveščanje o
Programu

Friuli
DOC
Videm,
18.21.09.
2008

Zaključni
dogodek
INTERREG/
Uvodni
dogodek
2007-13
Gorica,
01.10.08

x

x

Stalno zagotavljanje
kakovostnih tehničnih
in uporabnih
informacij
upravičencem za
hitrejši razvoj visoko
kakovostnih projektov
in kot podporo
njihovim aktivnostim
obveščanja

Razvijanje sinergij
med različnimi
programi EU
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Informativni
dan,
Trst
23.10.08

Informativni
dan,
Comacchio
27.10.08

Informativni
dan,
Mestre
29.10.08

Informativni
dan,
Nova Gorica
05.11.08

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Boljša izmenjava
informacij med
partnerji Programa in
zagotavljanje
učinkovitega vodenja
obveščanja med organi
Programa in s Komisijo
EU

Razširjanje rezultatov

Barcolana
Trst,
6.-12.
10.2008

x

x

x
x

x
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Cilj 6

Promoviranje in
ohranjanje vloge
Evropske unije

x

x

x

Cilj 7

Zagotavljanje
transparentnosti med
izvajanjem Programa

x

x

x

6.4.

x

x

x

x

Vsebina in dejavnosti

Za izvajanje KN je pristojen Organ upravljanja, ki svojo pristojnost izvršuje preko Skupnega
tehničnega sekretariata, v katerem je zaposlena oseba za izvajanje informiranja&obveščanja ter
v sodelovanju s Slovensko Info točko. Prvi odstavek 7. člena Uredbe ES št. 1828/06 določa:
“Organ upravljanja zagotovi, da se ukrepi za informiranje in obveščanje javnosti izvajajo v
skladu s komunikacijskim načrtom, ter si prizadeva za kar najbolj splošno poročanje v medijih z
različnimi oblikami in načini komunikacije na ustrezni ozemeljski ravni”.
Za doseganje ciljev KN in zaradi raznolikosti ciljnih skupin je bilo treba pripraviti niz
raznovrstnih in fleksibilnih komunikacijskih in informacijskih aktivnosti in pobud v dopolnitev in
podporo instrumentov, nosilcev in postopkov izvajanja.
Kot zahteva KN, je Organ upravljanja ob podpori Začasnega tehničnega sekretariata in Slovenske
Info točke v letu 2008 poskrbel za organizacijo različnih pobud, da bi uradno predstavili Program
različnim referenčnim skupinam v skladu s 3. poglavjem KN, da bi obvestili javnost o izpeljanih
posegih v okviru PPS INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006 in da bi promovirali objavo prvega
javnega razpisa za oddajo predlogov strateških projektov.
DATUM

KRAJ

PROGRAMSKI
PARTNERJI

OPIS/NASLOV DOGODKA

18-21.09.08

VIDEM

Avtonomna deţela Furlanija
Julijska krajina

Friuli DOC

01.10.08

GORICA

Avtonomna deţela Furlanija
Julijska krajina

C.I.P. INTERREG IIIA ITALY-SLOVENIA FINAL EVENT

6-12.10.08

TRST

23.10.08

TRST

27.10.08

COMACCHIO

Avtonomna deţela Furlanija
Julijska krajina
Avtonomna deţela Furlanija
Julijska krajina
Deţela Emilia-Romagna

29.10.08

MESTRE

Deţela Veneto

05.11.08

NOVA GORICA

Republika Slovenija

Cross border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013
- LAUNCH EVENT
BARCOLANA
Informativni dnevi v zvezi s prvim
oddajo predlogov strateških projektov
Informativni dnevi v zvezi s prvim
oddajo predlogov strateških projektov
Informativni dnevi v zvezi s prvim
oddajo predlogov strateških projektov
Informativni dnevi v zvezi s prvim
oddajo predlogov strateških projektov

uradnim razpisom za
uradnim razpisom za
uradnim razpisom za
uradnim razpisom za

6.4.1. Dogodki, ki jih je organiziral Organ upravljanja
V nadaljevanju so podrobno navedeni našteti dogodki, za organizacijo katerih je v skladu z 2.
odstavkom 7. člena pristojen Organ upravljanja:
a) obsežna informacijska dejavnost, s katero je objavljen začetek operativnega programa;
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a1) Uvodni dogodek Programa, ki je potekal v Gorici 1.
oktobra 2008. Na dnevnem redu je bil pregled doseţenih
rezultatov v okviru programskega obdobja 2000-2006 s
posebnim poudarkom na dobrih praksah, ki so prikazane
tudi v dokumentarnem filmu o Programu iz leta 2007 na
razpolago za vse zainteresirane subjekte. Predstavniki
Organa upravljanja so predstavili moţnosti financiranja,
ki jih nudi Program, in posvetili veliko prostora
vprašanjem in
prošnjam udeleţencev, potencialnih
partnerjev in upravičencev projektov v luči novih oblik
sodelovanja.
b) 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;
b1) Veliki dogodki. Da bi razširili doseţene rezultate v okviru programskega obdobja 2000-2006
in da bi zagotovili prepoznavnost partnerjev in končnih upravičencev glede na doseţene
rezultate, je OU poskrbel za postavitev razstavnih stojnic v okviru dveh pomembnih dogodkov na
programskem območju: Friuli DOC (Videm) in Barcolana (Trst).
- Friuli Doc (Videm 18.-21. september 2008) je največji kmetijsko-ţivilski dogodek v Furlaniji, ki
je nastal leta 1995 z namenom povečanja turistične ponudbe in ovrednotenja prostora.
Pobuda je bila uspešna ne samo zaradi velikega števila obiskovalcev, vendar tudi zaradi moţnosti
valorizacije sodelovanja na programskem območju na enem samem mestu z zelo širokim
naborom ljudi.
- Barcolana (Trst 6.-12. oktober 2008), jadralna regata, praznik morja. Namen dogodka, ki se
ponaša s številnimi privlačnimi stranskimi aktivnostmi, je privabiti vse občane, goste,
udeleţence regate in številne turiste v okviru tedenskega sporeda dogodkov.
Številni obiskovalci so prejeli promocijsko gradivo (shopper torbica, pisalo in predstavitvena
brošura o PPS INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006), zloţenke, knjige ter različne brošure o
sofinanciranih projektih.
V stojnici, ki se je nahajala v samem mestnem središču, je usposobljeno osebje nudilo
obiskovalcem informacije o napredovanju Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013.
b2) Informativni dan. Po objavi javnega razpisa za oddajo predlogov strateških projektov je
Organ upravljanja organiziral 4 informativne dni z namenom informiranja potencialnih
italijanskih in slovenskih partnerjev. Poseben poudarek je bil posvečen splošnim in specifičnim
ciljem programa, pogojih, načinih in rokih za oddajo projektnih predlogov na prvem javnem
razpisu.
Informativni dnevi:
 Trst (Deţela FJK), 23.10.08
 Comacchio (Deţela Emilia-Romagna),
27.10.08
 Benetke-Mestre
(Deţela
Veneto),
29.10.08
 Nova Gorica (Republika Slovenija),
05.11.08
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V okviru srečanj so udeleţencem razdelili razno promocijsko gradivo, med katerim tudi USB
ključke z vso ustrezno dokumentacijo v elektronski obliki in trijezični katalog (v italijanskem,
slovenskem in angleškem jeziku) o sofinanciranih projektih v okviru programskega obdobja 20002006 (na voljo tudi na spletni strani Programa), da bi spodbudili nove oblike partnerstva. Veliko
prostora so posvetili vprašanjem udeleţencev in pojasnilom, ki so bila nato objavljena v rubriki
pogosto zastavljenih vprašanj (FAQ) spletne strani.
c) izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem Organa
upravljanja;
d) elektronska ali drugačna objava seznama upravičencev, imen operacij in zneska javnih
sredstev, ki so dodeljena operacijam2.
Na uradni spletni strani programa je na razpolago seznam
upravičencev v elektronski obliki. Seznam je del kataloga v
italijanskem, slovenskem in angleškem jeziku, kjer so zbrani podatki o
vseh sofinanciranih projektih v programskem obdobju 2000-2006.
Skupni tehnični sekretariat je pripravil skupnih 360 preglednic o vseh
projektih na prednostnih nalogah programa. Vsaka preglednica
vsebuje naslednje informacije: prednostna naloga, ukrep, šifra
INTERREG, naslov/akronim, izdatki, povezava s spletno stranjo
projekta (če obstaja), trajanje, območje izvajanja, povzetek projekta
(pričakovani rezultati, izpeljane aktivnosti, doseţeni rezultati),
sestava drţavnega in čezmejnega partnerstva.
6.4.2. Dogodki, ki jih je organizirala Republika Slovenija
Na slovenskem delu programskega območja je bil izpeljan niz dogodkov in srečanj na temo
"Bogastvo izkušenj", ki jih je organizirala Regionalna pisarna Sluţbe Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko v Štanjelu3.
DATUM
28.05.2008
30.06.2008
02. 7.2008
10. 7.2008
23. 9. 2008
24. 9. 2008
29. 9. 2008

KRAJ
Štanjel
Koper/Capodistria
Kobarid
Kranj
Bovec
Postojna
Nova Gorica

PROGRAMSKI
PARTNERJI
Republika Slovenija
Republika Slovenija
Republika Slovenija
Republika Slovenija
Republika Slovenija
Republika Slovenija
Republika Slovenija

OPIS/NASLOV DOGODKA
Niz informativnih dni “Bogastvo izkušenj"
Niz informativnih dni “Bogastvo izkušenj"
Niz informativnih dni “Bogastvo izkušenj"
Niz informativnih dni “Bogastvo izkušenj"
Project Cycling Management
Evropske uredbe o informiranju in obveščanju javnosti
Natura 2000 in evropski projekti

6.4.3. Informacije o javnem razpisu št. 1/2008
V letu 2008 je bila izpeljana posodobitev in reorganizacija spletne strani prejšnjega
programskega obdobja (http://www.interreg-it-si.org/) z vključitvijo razdelka, ki je v celoti
posvečen Programu 2007-2013. Aprila 2009 je zaţivela nova spletna stran Programa
(http://www.ita-slo.eu/), ki vsebuje aktivno povezavo s spletno stranjo prejšnjega
programskega obdobja 2000-2006.
Ob objavi javnega razpisa za predloţitev predlogov strateških projektov št. 01/2008 je bila
razpisna dokumentacija za upravičence in evropska, italijanska in slovenska referenčna

2

Katalog projektov, sofinanciranih iz programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija je na voljo na
spletni strani http://www.interreg-it-si.org/index.php?lng=ita&vie=cnt&gr1=ltc&id=2008092912114556
3

Za več informacij o vsebini dogodkov obiščite spletno stran (samo v slovenskem jeziku) http://www.reclj.si/projekti/interregiiia/interregiiia.htm
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zakonodaja objavljena na spletni strani Programa4. Poleg tega je zaţivela tudi rubrika pogosto
zastavljenih vprašanj (“Frequently Asked Questions”), ki vsebuje trenutno pribliţno sto
vprašanj in odgovorov. Z angleškim akronimom FAQ vsebujejo spisek vprašanj, ki so jih
potencialni projektni partnerji in upravičenci postavili neposredno, tako da so se po objavi
omenjenega razpisa telefonsko obrnili na pristojni urad ali so poslali elektronsko sporočilo na
naslov info.itaslo@regione.fvg.it. Veliko vprašanj je bilo povezanih s teţavami, ki so se
pojavljale pri pripravi in podpisu predlogov projektnih idej. Odgovori so bili neposredno poslani
zainteresiranim subjektom in hkrati objavljeni na spletni strani, da bi odpravili dvome novih
uporabnikov oziroma potencialnih projektnih partnerjev in upravičencev. Na ravni programskih
partnerjev je Avtonomna deţela Furlanija Julijska krajina objavila glavne programske
dokumente,
namenjene
informiranju
na
območju,
na
spletni
strani
www.regione.fvg.it/rafvg/rapportieuropeinternazionali, Deţela Emilia-Romagna na svoji spletni
strani
www.fondieuropei2007-2013.it,
Deţela
Veneto
pa
na
spletni
strani
www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Cooperazione+Territoriale/Italia++Slo
venia/. Republika Slovenija pa je poskrbela za posodobitev uradne spletne strani5 Sluţbe Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (http://www.svlr.gov.si/).

6.5.

Kako do skupin upravičencev

Z namenom, da se spodbudi soudeleţbo skupin upravičencev, ki so navedeni v 3. poglavju
Komunikacijskega načrta, so dejavnosti informiranja in obveščanja namenjene širokemu in
heterogenemu občinstvu.
V nadaljevanju je prikazana razpredelnica s povzetkom komunikacijskih dejavnosti in pobud, ki
jih je izvedel organ upravljanja v zvezi s posameznimi skupinami soudeleţenih upravičencev.

DOGODKI

Ciljne skupine

Občinstvo, ki pripada območju
programa
Potencialni upravičenci
Nosilci interesa (stakeholders) in
upravičenci navedeni v OP

Zaklj.
dogodek
0006/začete
k
07-13
Gorica,
01.10.08

Barcolana
Trst,
612.10.200
8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Friuli
DOC
Videm,
1821.09.
2008

Centri za informiranje o Evropi

4

x
x

Inštitucije

Infoday,
Infoday, Infoday,
Infoday,
Nova
Trst
Comacchio Mestre
Gorica
23.10.08 27.10.08
29.10.08
05.11.08

http://www.interreg-it-si.org/

5

http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/kohezijska_politika_v_o
bdobju_2007_2013/cilj_3/izvajanje_programa_cezmejnega_sodelovanja_slovenija_italija_2007_2013/
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Drugi evropski programi, ki zadevajo
območje programa in odgovarjajoče
deţele/statistične regije

x

x
x

EK
Posredniki informacij

x

x

x

x

x

x

x

6.6. Uporabljena sredstva
Zaklj.
dogodek
0006/začetek
07-13
Gorica,
01.10.08

Zaklj.
dogodek
0006/začetek
07-13
Gorica,
01.10.08

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Objava obvestila na spletnih
straneh gostujoče
ustanove/organizacije

x

x

x

x

x

x

x

Oglasi v italijanskih krajevnih
časopisih

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DOGODKI
SREDSTVA
Objava obvestila o dogodku na
spletnih straneh programa
Objava obvestila o dogodku na
spletnih straneh partnerja
prireditelja

Barcolana
Infoday, Infoday,
Infoday,
Trst,
Trst
Comacchio Mestre
623.10.08 27.10.08
29.10.08
12.10.2008

x

Oglasi v slovenskih krajevnih
časopisih

Infoday,
Nova
Gorica
05.11.08

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Objava obvestila o dogodku na
spletnih straneh partnerja
prireditelja

x

x

x

x

x

x

x

Objava obvestila na spletnih
straneh gostujoče
ustanove/organizacije

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Objava obvestila o dogodku v
glasilu EU-NEWS
Sluţba za simultano/konsekutivno
tolmačenje
Priprava in dostava hrane
Lepaki/plakati
Najem dvorane
Najem teh. pripomočkov
Promocijsko gradivo
Objava obvestila o dogodku na
spletnih straneh programa

Oglasi v italijanskih krajevnih
časopisih
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Oglasi v slovenskih krajevnih
časopisih

x

x

x

x

x

x

x

6.6.1 Promocija
V letu 2008 smo okrepili promocijske dejavnosti zato, da bi razširili razpoznavnost programa in
obenem vlogo Evropske unije preko razdeljevanja promocijskih izdelkov in reklamnih predmetov
v podporo posvetom, seminarjem in razstavam.
V nadaljevanju so opisane vrste uporabljenih izdelkov:
 pisarniške potrebščine,
 objava specifičnih publikacij, brošur in zgibank,
 elektronski reklamni predmeti,
 reklamni panoji, ki so bili uporabljeni za začetni dogodek, ki se je odvijal v Gorici 1. oktobra
2008.
Promocijsko gradivo je bilo prilagojeno v skladu z določili Uredbe (EK) št. 1828/2006 z uporabo
simbola Evropske unije in sklada ESRR in z navedbo imena programa v skrčeni in popolni obliki.
V nadaljevanju je prikazan seznam raznih vrst promocijskega materiala, ki je bil izročen
udeleţencem in zainteresiranim osebam, ki so ţeleli poglobiti informacije o programu.

Pisarniške potrebščine
Reklamni
predmeti

Št.
Št.
udeleţenc
dni
ev.

Torb
Mape
e za Bomb
za
Block Peres Svinč
doku aţne
dokume notes a
niki
ment torbe
nte
e

Dogodki
1. Gorica, 1.10.2008

402

1

600

500

500

500

100

0

2. Trst, 23.10.08

247

1

250

250

250

250

25

0

45

1

250

250

250

250

25

0

4. Benetke-Mestre, 29.10.08

111

1

250

250

250

250

25

0

5. Nova Gorica, 05.11.08

236

1

250

250

250

250

25

0

1.300.000

4

200

0

300

300

0

500

100.000

7

Skupaj 1.401.041

16

3. Comacchio, 27.10.08

6. Friuli Doc, Videm 1821.09.08
7. Barcolana, Trst 6-12.09.08
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Objave
Reklamni
predmeti

Oper
Por
Št.
Št. ativn
očil
Katal
udeleţenc dn i
oo
og
ev
i
prog
oko
ram
lju

Zgibank
a
progra
ma
20002006

Veliki
stens
ki
koled
arji

Majhn
i
Bele
namiz
ţke
ni
2009
koled
arji

Dogodki
1. Gorica, 1.10.2008

402

1

500

500 200 108.000

400

400

0

2. Trst, 23.10.08

247

1

250

250

0

0

100

250

250

45

1

100

100

0

0

100

100

50

4. Benetke-Mestre,
29.10.08

111

1

150

250

0

0

100

200

120

5. Nova Gorica, 05.11.08

236

1

300

250

0

0

100

200

250

1.300.000

4

0

75

0

5.000

0

25

0

100.000

7

0

75

0 113.000

0

25

0

800 1.200

670

3. Comacchio, 27.10.08

6. Friuli Doc, Videm 1821.09.08
7. Barcolana, Trst 612.09.08

Skupaj 1.401.041 16 1.300 1.500 200 128.000

6.7. Ocena komunikacijskih dejavnosti
Količinska in kakovostna ocena sta se osredotočili na nekatere ţe izvedene dejavnosti, ki so
opisane v Komunikacijskem načrtu, in sicer:








dejavnosti za promocijo in oglaševanje,
informacije in podpora upravičencem,
izmenjava informacij med programskimi partnerji,
širjenje rezultatov v pisni in ustni obliki ter preko spleta,
bveščanje z ostalimi evropskimi programi,
promocija programa in EU,
preglednost.

V nadaljevanju so omenjene dejavnosti prikazane v obliki povzetka.
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6.7.1 Izvedeni ukrepi

Dejavnosti za promocijo in oglaševanje 2008
Sredstva

Ukrepi, ki jih je izvedel organ upravljanja

Metoda ocenjevanja

Prirejanje začetnega dogodka Programa v:
1. Gorici, 1.10.08

Dogodki
javnega
interesa

Dogodki povezani s programom in financiranimi projekti oziroma infoday
posvečeni javnemu razpisu za predstavitev strateških projektov (št. 1/2008)
v:
2. Trstu, 23.10.08
3. Comacchiu, 27.10.08
4. Benetkah-Mestre, 29.10.08
5. Novi Gorici, 05.11.08

Št. prirejenih dogodkov: 7
Št. dni: 16
Št. medijev, ki oglašujejo
začetni dogodek : ….
Št. udeleţencev: glej tab.
Št. partnerjev/upravičencev 74
(infoday)

oziroma veliki dogodki kot na primer:
6. Friuli Doc, Videm 18-21.09.2008
7. Barcolana, Trst 6-12.10.2008

Publikacije

Spletna stran
programa

Publikacije o programu:

Katalog sofinanciranih projektov v programskem obdobju 20002006

Brošura o rezultatih 2000-2006 in perspektivah 2007-2013

Št. publikacij: 2
Programska oprema za izračun
prenosov in števila
obiskovalcev spletnih strani

Št. objavljenih novic za
Priprava oddelka “Programsko obdobje 2007-2013” na spletni strani obdobje 2007-2013: 12
http://www.interreg-it-si.org
Št. zahtev po
informacijah/odgovorov
izvedencev (FAQs): 100

Oglaševanje o
izvajanju
dejavnosti v
krajevnih
medijih

Oglasi, ki se nanašajo na naslednje dogodke:
1. Gorica, 1.10.08
2. Trst, 23.10.08
3. Comacchio, 27.10.08
4. Benetke-Mestre, 29.10.08
5. Nova Gorica, 05.11.08
6. Friuli Doc, Videm 18-21.09.2008
7. Barcolana, Trst 6-12.10.2008
8. Vrsta infoday “Bogastvo izkušenj"
9. Javni razpis 1/2008

Dejavnosti za
informiranje
in
izobraževanje
na teritoriju

Sodelovanje z društvi/ustanovami, ki se preteţno ukvarjajo z mednarodnimi
odnosi: 1
1. AGEG 3,4,5.04.08. Naslov: “Čezmejno sodelovanje med univerzami in Št. dogodkov prirejenih v
raziskovalnimi centri. Prispevek k regionalnemu razvoju”
sodelovanju z drugimi društvi:
1
Vprašalniki za presojo učinka komunikacijskih dejavnosti: 5
Št. udeleţencev programa: glej
1. Gorica, 1.10.2008
poglavje 6.9
2. Trst, 23.10.08
Podatki vprašalnika: glej
3. Comacchio, 27.10.08
poglavje 6.10
4. Benetke-Mestre, 29.10.08
5. Nova Gorica, 05.11.08

Promocijsko
gradivo in
reklamni
predmeti

Št. člankov/obvestil na spletni
strani: 12
Št. člankov/obvestil v glasilu
“Eunews”: 9
Št. soudeleţenih medijev
(programskega območja): 5

Razdeljevanje promocijskih izdelkov v teku dogodkov:
Št. razdeljenih predmetov: glej
za občinstvo: USB ključki, MP3 predvajalniki, OP (v italijanskem in poglavje 6.6.1
slovenskem jeziku), barvani svinčniki, koledarji in beleţke 2009, katalog
sofinanciranih projektov 2000-2006, mape za dokumente, svinčniki, peresa,
block notes
za organe in predavatelje: OP (v italijanskem in slovenskem jeziku), letna
poročila, DVD z video-dokumentarcem o programu 2000-2006, Katalog
projektov 2000-2006, beleţke 2009, digitalni okviri s posnetki sofinanciranih
projektov 2000-2006
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Informacije v podporo upravičencem
Sredstva

Izvedeni ukrepi

Informativni in
izobraževalni
seminarji,
delavnice pred
in med zagonom
razpisov.

Različne vrste delavnic in seminarjev, redna srečanja na območju progama in
dogodki/konference:
1. Gorica, 1.10.2008
2. Trst, 23.10.08
3. Comacchio, 27.10.08
4. Benetke-Mestre, 29.10.08
5. Nova Gorica, 05.11.08

Metoda ocenjevanja
Št. dogodkov: 5
Št. udeleţencev: glej pogl. 6.9
Št. zgibank: 128.000
Št. novinarjev: 5

Informativno
gradivo za
širjenje
koristnih
informacij o
Spletna stran: posodabljanje dela “Programsko obdobje 2007-2013” spletne Št. promocijskega gradiva :
upravljanju
strani
glej pogl. 6.6.1
projektov
http://www.interreg-it-si.org
(preglednost
izdatkov,
pravila za
oglaševanje,
itd.)
Dostopnost
E-poštni naslov za nudenje informacij
spletnih strani in
Št. FAQs: 100
(info.itaslo@regione.fvg.it in dela namenjenega FAQ)
interaktivnost
Omrežje
informativnih
točk

Odpošiljanje
Tiskovne
konference in
nudenje
informacij
medijem

Publikacije v
papirnati obliki
in na spletu

Dogodki,
konference in
Info Day

Seminarji za
izobraževanje
končnih
upravičencev

Za ocenitev stopnje sodelovanja in zadovoljstva uporabnikov je organ
Št. predlogov: 200
upravljanja posvetil del vprašalnika namenjenega udeleţencem predlogom
in/ali pripombam glede informacij, ki so bile na razpolago za dodelitev
financiranj.
Št. kontaktov znotraj
programa: 60
Vzpostavitev podatkovne baze kontaktov
Št. kontaktov izven programa:
5000
Posodabljanje FAQs
Vzpostavitev podatkovne baze o partnerjih/upravičencih
Posodabljanje kontaktov
Vzpostavitev spletnih strani za obstoječe publikacije in dokumente:
http://www.interreg-it-si.org/index.php?lng=ita
http://www.interreg-itsi.org/index.php?lng=ita&vie=cnt&gr1=ltc&id=2008102114234148
http://www.interreg-itsi.org/index.php?lng=ita&vie=cnt&gr1=ltc&id=2008092912114556
Prispevki za glasilo o dejavnostih programa:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/utility/areaArgomento.act?dir=/rafvg/cms/
RAFVG/GEN/Eunews/
Posodabljanje spletnih strani z novostmi glede dogodkov in gradiva:
http://www.interreg-it-si.org/index.php?lng=ita&vie=cnt&gr1=actv
http://www.interreg-it-si.org/index.php?lng=ita&vie=cnt&gr1=nws&nAr=1

Št. FAQs: 100
Št. soudeleţenih medijev: 5
Št. člankov/obvestil: 20

Št. publikacij: glej pogl. 6.6.1
Št. pripravljenih in razdeljenih
kopij: glej pogl. 6.6.1

Št. dogodkov
glej pogl. 6.4
Udeleţenci/registr: glej pogl.
Nudenje informacij uporabnikom glede kontaktnih oseb za dobivanje
6.9
informacij
http://www.interreg-it-si.org/index.php?lng=ita&vie=cnt&gr1=nws&nAr=1
Seminarji namenjeni projektnim partnerjem: 4
1. Trst, 23.10.08
2. Comacchio, 27.10.08
3. Benetke-Mestre, 29.10.08
4. Nova Gorica, 05.11.08
Tematika: javni razpis št. 1/2008
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Št. udeleţencev: glej pogl. 6.9
Št. obravnavanih tematik: 1
Št. povratne informacije
seminarja (vprašalniki): 173
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Izmenjava informacij med partnerji programa
Sredstva

Izvedeni ukrepi

Spletna stran
programa in spletne
strani programskih
partnerjev

Objava novic na spletni strani programa:
dogodki
1. Gorica, 1.10.2008
2. Trst, 23.10.08
3. Comacchio, 27.10.08
4. Benetke-Mestre, 29.10.08
5. Nova Gorica, 05.11.08
stanje izvajanja programa
1. Javni razpis št. 1/2008
2. Seznam Predlogov projektnih idej – 1. korak
Vzpostavitev specifične strani na spletni strani programa s
seznamom povezav s spletnimi stranmi programskih partnerjev.

Različne vrste delavnic in seminarjev, redna srečanja na območju
programa in dogodki/konference.
Posodabljanje novic na spletni strani.

Dogodki javnega
interesa

Odpošiljanje

Vzpostavitev podatkovne baze kontaktov

Metoda ocenjevanja

Št. FAQs: 100
Št. povezav: 20

Št. prirejenih dogodkov: glej pogl.
6.4
Št. udeleţencev/registr:
Št. predavateljev (notranjih in/ali
zunanjih): glej pogl. 6.9
Št. zgibank: glej pogl. 6.6.1
Št. novinarjev: 5
Št. notranjih in zunanjih
kontaktov: 5.060

Širjenje rezultatov v pisni in ustni obliki ter preko spleta
Sredstva

Izvedeni ukrepi

Stalno širjenje
rezultatov projektov
na spletni strani
programa

Posodabljanje novic na spletni strani
http://www.interreg-itsi.org/index.php?lng=ita&vie=cnt&gr1=nws&nAr=1
in v glasilu
http://www.regione.fvg.it/rafvg/utility/areaArgomento.act?dir=/rafvg/
cms/RAFVG/GEN/Eunews/

Razdeljevanje
informativnega in
promocijskega
gradiva

Javni dogodki o programu in financiranih projektih

Promocija ob priliki
specifičnih srečanj
Različne vrste delavnic in seminarjev, redna srečanja na območju
na območju
progama in dogodki/konference.
programa in med
Posodabljanje novic na spletni strani
konferencami/dogod
ki
Veliki dogodek za
vsako leto za
predstavitev
rezultatov in
napredkov
programa

WP 9 – 9. dopisna seja

Prirejanje začetnega dogodka in drugi veliki dogodki

Metoda
ocenjevanja
Št. objavljenih novic na
spletni strani: 41
Št. objavljenih novic v
glasilu: 5
Št. promocijskih izdelkov:
glej pogl. 6.6.1
Št. dogodkov: glej pogl.
6.4
Št. udeleţencev:
glej pogl. 6.9
Št. dogodkov: glej pogl.
6.4
Št. udeleţencev:
glej pogl. 6.9
Št. predavateljev
(notranjih in/ali
zunanjih):20
Št. zgibank:
glej pogl. 6.6.1
Št. novinarjev: 5
Št. udeleţencev:
glej pogl. 6.9
Št. predavateljev
(notranjih in/ali
zunanjih):15
Št. spletnih zgibank:: 40
Št. soudeleţenih medijev:
8
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Obveščanje z drugimi evropskimi programi
Sredstva
Izmenjava informacij med
programskimi partnerji o
doseženih rezultatih in izvedenih
komunikacijskih dejavnostih
drugih programov EU

Izvedeni ukrepi
Mailing
Intranet
Srečanja NO-ja

Metoda ocenjevanja
Št. srečanj z NO-jem: 2

Promocija vloge EU in programa: komunikacija z EK in organi drugih evropskih programov
Sredstva
Izobešanje zastave EU (prim. Uredba
Komisije (EK) 1828/2006, Del 1, člen
7, c)
Informiranje
NO-ja
o
izvajanju
Komunikacijskega načrta: izvedene
dejavnosti, rezultati, primeri dobrih
praks na področju komunikacije
Posodobitev delov letnih in zaključnih
poročil, ki se nanašajo na dejavnosti
in rezultate Komunikacijskega načrta
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Izvedeni ukrepi

Metoda ocenjevanja

Uporaba zastave EU med javnimi dogodki
programa
in
drugimi
pomembnimi Št. izobešenih dni: 365
evropskimi dogodki
Priprava specifičnih
poročil med srečanji
NO-ja

Letna poročila o
izvajanju

Izmenjava publikacij
in drugih pomembnih
dokumentov v zvezi z Št. poročil in dokumentov: 3
komunikacijskimi
dejavnostmi
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Preglednost
Sredstva
Zagotoviti spoštovanje določil uredb
EU o komunikaciji in obveščanju

Posodobitev delov letnih in
zaključnih poročil, ki se nanašajo na
dejavnosti in rezultate
Komunikacijskega načrta
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Izvedeni ukrepi

Metoda ocenjevanja

% dogodkov namenjenih
potencialnim upravičencem
Št. razdeljenih
publikacij/brošur o programu.
Št. soudeleţenih medijev
(časopisi, spletne strani, itd. )
Priprava dela letnih in zaključnih poročil, ki
Št. kontaktov, ki izhajajo iz
se nanaša na dejavnosti in rezultate
oglaševanja
Komunikacijskega načrta
Št. projektov oglašenih preko
medijev;
% projektov, ki zadoščajo
pogojem KN;
% projektov, ki zajemajo VI
programa
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6.7.2 Kazalci in predvideni razvoj za leto 2009

Kazalniki
uresničenja

Vrsta aktivnosti

Predvideni v letu Kazalniki
2009
rezultata

Leto.: 2008

Leto.:
2008

Promocijske in reklamne aktivnosti
Št. izvedenih
dogodkov
Komunikacijski/izobraţevalni dogodki Št. dni
Št. predavateljev
Soudeleţeni
mediji
Št.
oglasov/spotov

Mediji

7

8

16

>16

40

20

5

6

5

6

V zvezi s
soudeleženimi
upravičenci glej
18 poglavja od 6.5 do
6.9, ki se nanašajo na
4 rezultate vprašalnikov

Udeleţenci

Št.

Glasilo Eunews

Št. člankov

9

Publikacije

Št.

4

Partnerji/upravičenci 2000-2006, ki
so se udeleţili dogodkov

Št.

74

>74

1

1

0

1

135.070

50.000

Spletna stran 2007-2013

Del posvečen
2007-13
Št.

Razdeljeni reklamni predmeti

Št.

Spletna stran 2000-2006

Informacije v podporo upravičencem
Informativni in izobraţevalni
seminarji, delavnice pred in med
zagonom razpisov.

Št. izvedenih
dogodkov

Informativno gradivo

Št. dokumentov

Odpošiljanje

Št. zbranih epoštnih naslovov

4
150.000
5.000

V zvezi s
soudeleženimi
upravičenci glej
200.000 poglavja od 6.5 do
6.9, ki se nanašajo na
6.000 rezultate vprašalnikov
4

Izmenjava informacij med programskimi partnerji

Komunikacijski/izobraţevalni dogodki Št.

V zvezi s
soudeleženimi
upravičenci glej
1
poglavja od 6.5 do
6.9, ki se nanašajo na
rezultate vprašalnikov

1

Širjenje rezultatov v pisni in ustni obliki ter preko spleta
Razdeljevanje informativnega gradiva Št.
Veliki dogodek

Št.

140.000
1

V zvezi s
soudeleženimi
upravičenci glej
poglavja od 6.5 do
1 6.9, ki se nanašajo na
rezultate vprašalnikov

50.000

Komuniciranje z drugimi programi
Izmenjava informacij s programskimi
partnerji o doseţenih rezultatih in
Št. soudeleţenih
izvedenih komunikacijskih
programov
dejavnostih v drugih programih EU
Nudenje informacij drugim spletnim
stranem
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Št. informacij

2

50

V zvezi s
soudeleženimi
upravičenci glej
poglavja od 6.5 do
6.9, ki se nanašajo na
60
rezultate vprašalnikov
2
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Promocija programa in EU
Izobešanje zastave EU

Št. dni

Obveščanje NO-ja o izvajanju KN

Št.

365
1

V zvezi s
soudeleženimi
upravičenci glej
poglavja od 6.5 do
1 6.9, ki se nanašajo na
rezultate vprašalnikov

365

Preglednost
Spletna stran

1

Objava seznama upravičencev
Papirnata izdaja
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1.500

V zvezi s
soudeleženimi
upravičenci glej
poglavja od 6.5 do
500 6.9, ki se nanašajo na
rezultate vprašalnikov
1
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6.8. Proračun
V skladu z določili operativnega programa spadajo stroški za komunikacijske dejavnosti pod
prednostno nalogo št. 4 “Tehnična pomoč”.
Ocenjeni proračun za kritje stroškov komunikacijskih dejavnosti na ravni programa znaša €
880.000,00 za obdobje 2008-2013 in zajema vse instrumente izvajanja, ki so navedeni v
razpredelnici v poglavju 10.1.
Leto

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Skupaj

Stroški

Spletna stran

30.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

55.000,00

Oglaševanje
preko
medijev

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

360.000,00

Dogodki

60.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

210.000,00

Tehnološki
pripomočki

20.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

70.000,00

Promocijsko
gradivo

30.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

85.000,00

Druge
aktivnosti
informiranja
in
obveščanja

30.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

100.000,00

Skupaj

230.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 135.000,00 140.000,00 880.000,00

V nadaljevanju je natančno prikazan pregled stroškov za dejavnosti informiranja in obveščanja
za leto 2008.
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Stroški za tehnično pomoč v letu 2008

Kategorija izdatkov

Skupni znesek
2008

Skupaj ESRR
(85%)

Skupni deleţ
drţavnega
sofinanciranja
(15%)

Drţavno
sofinanciranje
ITA

Drţavno
sofinanciranje
SLO

VODILNI PARTNER
(FJK)
–ZUNANJI IZVEDENCISTORITVE

€

48.121,25

€

40.903,06

€

7.218,19

€

7.218,19

€

28.600,95

€

24.310,81

€

4.290,14

€

4.290,14

€

3.769,20

€

3.203,82

€

565,38

€

565,38

€

4.237,70

€

3.602,05

€

635,66

€

635,66

€

1.513,40

€

1.286,39

€

227,01

€

227,01

€

10.000,00

€

8.500,00

€

1.500,00

€

1.500,00

INFORMIRANJE IN
OBVEŠČANJE
6. Začetno srečanje (1)

€

51.498,72

€

43.773,91

€

7.724,81

€

7.724,81

€

216,00

€

183,60

€

32,40

€

32,40

7. Info days (1)

€

7.950,00

€

6.757,50

€

1.192,50

€

1.192,50

8. Spletna stran
9. Visual identity in
promocijsko gradivo
10. Mediji (oglasi v
italijanskih krajevnih
časopisih)

€

4.608,00

€

3.916,80

€

691,20

€

691,20

€

34.010,40

€

28.908,84

€

5.101,56

€

5.101,56

€

4.714,32

€

4.007,17

€

SKUPAJ VODILNI PARTNER

€

99.619,97

€

84.676,97

€

14.943,00

€

26.765,53

€

22.750,70

€

4.014,83

€

9.940,16

€

8.449,14

€

1.491,02

€

1.491,02

€

13.650,05

€

11.602,54

€

2.047,51

€

2.047,51

€

3.175,32

€

2.699,02

€

476,30

€

476,30

€

5.352,34

€

4.549,49

€

802,85

€

802,85

€

4.033,30

€

3.428,31

€

605,00

€

605,00

€

1.319,04

€

1.121,18

€

197,86

€

197,86

€

32.117,87

€

27.300,19

€

4.817,68

1. Prevajalska sluţba
(prevajanje dokumentov in
tolmačenja)
2. Srečanja Monitoring
Committee (1)
3. Tehnična srečanja (7)
4. Druga srečanja (7)
(JTS, WG Communication
plan)
5. Študije in analize

707,15 €
€

707,15
14.943,00

PROJEKTNI PARTNERJI
(SLO)
–ZUNANJI IZVEDENCISTORITVE
1. Prevajalska sluţba
(prevajanje dokumentov in
tolmačenja)
2. Srečanja Monitoring
Committee (4)
3. Tehnična srečanja (5)
INFORMIRANJE IN
OBVEŠČANJE
4. Info day
5. Objava v Ur. L.
SKUPAJ PROJEKTNI
PARTNERJI

SKUPAJ 2008
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€ 131.737,84

€ 111.977,16

€ 19.760,68

€ 4.014,83

€ 4.817,68

€ 14.943,00

€ 4.817,68
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V primerjavi z vsoto 230.000 evrov, ki so bili predvideni za leto 2008, je bilo potrošenih
131.737,84 evrov, kar znaša pribliţno 60 % ocenjenega zneska.
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6.9. Povratne informacije: ocena in spremljanje izvajanja Komunikacijskega
načrta
Tako kot je to navedeno v 10. poglavju KN so v letu 2008 bili ocenjeni učinki izvedenih
dejavnosti in analizirani učinki kakovosti komunikacije, ob tem pa se je skušalo ugotoviti potrebe
in pričakovanja skupin upravičencev glede ponujenih moţnosti in storitev. Zato, da bi se lahko
ocenilo stopnjo zadovoljstva glede pobude Infoday, ki jih je priredil organ upravljanja za
promocijo programskih dejavnosti in za obveščanje heterogenih skupin upravičencev o
napredovanju programa, je bil sestavljen vprašalnik, ki je bil osebno predloţen udeleţencem in
odposlan preko elektronske pošte povabljenim subjektom. Iz izsledkov izhaja, da je stopnja
zadovoljstva za tovrstne dogodke visoka.
V prilogi št. 1 k pričujočemu Letnemu poročilu so opisani, tudi v grafični obliki, izsledki
posameznih raziskav, ki so bile izvedene v sklopu spodaj omenjenih dogodkov.

DATUM

1821.09.08

01.10.08

612.10.08

23.10.08

KRAJ

VIDEM

PP

Avtonomna
deţela
Furlanija
Julijska
krajina

OPIS-NASLOV DOGODKA

Friuli DOC

%
povratnih
informacij

1.300.000

0

0

402

38

9,5

247

67

27,1

C.I.P. INTERREG IIIA
ITALY-SLOVENIA
FINAL EVENT

GORICA

Avtonomna
deţela
Furlanija
Julijska
krajina

TRST

Avtonomna
deţela
Furlanija
Julijska
krajina

BARCOLANA

TRST

Avtonomna
deţela
Furlanija
Julijska
krajina

Infoday o prvem
javnem razpisu za
predstavitev
strateških projektov
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ŠT.
ŠT.
IZPOLNJENIH
UDELEŢENCE VPRAŠALNIK
V
OV

Cross border
Cooperation
Programme ItalySlovenia 2007-2013 LAUNCH EVENT
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27.10.08

Deţela
COMACCHI
EmilijaO
Romanja

Infoday o prvem
javnem razpisu za
predstavitev
strateških projektov

45

15

33,3

Infoday o prvem
javnem razpisu za
predstavitev
strateških projektov

111

29

26,1

236

62

26,3

100.000

0

0

29.10.08

MESTRE

Deţela
Veneto

05.11.08

NOVA
GORICA

Republika
Slovenija

Infoday o prvem
javnem razpisu za
predstavitev
strateških projektov

VIDEM

Avtonomna
deţela
Furlanija
Julijska
krajina

Friuli DOC

1821.09.08

SKUPNO število udeleţencev na srednje-malih dogodkih
(začetek/zaključek, Infodays)
SKUPNO ŠTEVILO udeleţencev na velikih dogodkih (ocenjeni
podatek se nanaša na seštevek udeleţencev na posamezni
dogodek):Friuli DOC (viri: Messaggero Veneto, 22.09.08) in
Barcolana(viri: http://ilcorrieredelweb.blogspot.com/)
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1.041

1.400.000
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