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UVOD
Pričujoče Letno poročilo o izvajanju, ki ga je obravnaval in potrdil Nadzorni odbor Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 (v nadaljevanju NO), vsebuje pregled
izvajanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 (v nadaljevanju
Program) in programskih aktivnosti od 1. januarja do 31. decembra 2012.
Zaradi boljše preglednosti izvajanja Programa, pričujoče poročilo vsebuje tudi informacije o
aktivnostih izvedenih v letu 2013, in sicer do 31. marca.
Poročilo je pripravil Organ upravljanja (v nadaljevanju OU) s pomočjo Skupnega tehničnega
sekretariata (v nadaljevanju STS) v skladu z določili 67. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in
na podlagi Priloge XVIII k Uredbi Komisije (ES) št. 1828/2006 spremenjene z Uredbo Komisije (ES)
št. 846/2009. Morebitne pripombe in dopolnitve, ki se nanašajo na obdobje po 31.03.2013, bodo
vključene v Letno poročilo o izvajanju za leto 2013.
Skupni OU Programa je Avtonomna deţela Furlanija Julijska krajina in sicer Glavna direkcija za
kulturo, šport, mednarodne odnose in odnose z EU, Sluţba za upravljanje EU skladov, odgovorna
oseba pri organizacijski enoti za usklajevanje aktivnosti Operativnega Programa Slovenija-Italija
2007-2013 (v nadaljevanju O.P.) in PPS INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006 ter izvajanje
funkcije in nalog OU, Via Udine 9 – 34132 Trst, adg.itaslo@regione.fvg.it, tel. +39 040 3775974.
Vsa poglavja pričujočega poročila vsebujejo opis in kjer je potrebno tudi povzetek obravnavanih
vsebin v obliki tabel.
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1. Opredelitev Operativnega programa
Operativni program
Cilj:

Cilj 3 »Evropsko teritorialno sodelovanje«

Upravičeno območje:

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

Programsko obdobje:

2007-2013

Številka Programa (št. CCI):

2007 CB 163 PO 036

Ime Programa:

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 20072013

Odločba o odobritvi:

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

Odločba o spremembi:

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

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

2012
12. junij 2013 (44. dopisna seja NO)
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1.1 Programski dokumenti
Vse dokumente, ki jih je sprejel NO, je pripravil OU s pomočjo STS. Sodelovanje programskih
parterjev je omogočilo sprotno dopolnjevanje in izboljševanje le-teh.
V nadaljevanju sledita seznama novih ter spremenjenih in dopolnjenih dokumentov, ki so bili
pripravljeni v referenčnem obdobju tega poročila na podlagi rezultatov revizij operacij,
izvedenih v letu 2011. Ugotovitve v okviru opravljenih revizijskih postopkov so obenem
pripomogle k izboljšanju sistema upravljanja in nadzora Programa.
Seznam novih dokumentov:
Smernice za spremljanje in poročanje o drţavnih pomočeh (verzija št. 01/2012) - za
italijanske upravičence;
Okroţnica OU z dne 11.06.2012 v zvezi s postopki javnega naročanja ter kontrolna lista za
postopek oddaje javnega naročila za slovenske in italijanske upravičence;
Okroţnica OU z dne 14.08.2012 o trajnosti projekta, skladno s 57. členom (»Trajnost
projekta«) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, spremenjene z Uredbo (EU) št. 539/2010
Evropskega parlamenta in Sveta;
Smernice za upravljanje projektov, ki ustvarjajo prihodek ter kontrolni list za
preverjanje morebitnih prihodkov v okviru projekta.
Poleg zgoraj naštetih dokumentov, so bili v referenčnem obdobju tega poročila posodobljeni
sledeči dokumenti:
Navodila in obrazci za poročanje za upravičence – strateški projekti (JR št. 01/2009),
verzija št. 03/2012 z dne 01.06.2012 in verzija št. 04/2013 z dne 25.02.2013;
Navodila in obrazci za poročanje za upravičence – standardni projekti (JR št. 02/2009 in
JR št. 03/2011), verzija št. 01/2013 z dne 25.02.2013;
Posodobitev obrazca za uveljavljanje sprememb na projektu (verzija št. 02/2012);
Pravilnik o arhiviranju dokumentov;
Spremembe projekta tehnične pomoči št. 4TA03-2009, ki se nanaša na ustanovitev STS;
Priloge k zgoraj omenjenemu projektu tehnične pomoči: Navodila za izvajanje tehnične
pomoči; Obrazec za poročanje – Poročilo upravičenca; Navodila in obrazci za poročanje
za upravičence projekta 4TA03-2009;
Časovni načrt (Road Map) Programa.
STS je pripravil in objavil na uradni spletni strani Programa (www.ita-slo.eu) tudi 12
predstavitev (v formatu power point) zgoraj navedene dokumentacije ter dopolnitev le-te,
namenjenih upravičencem. Objava novih dokumentov oz. dopolnjenih verzij le-teh je na spletni
strani Programa posebej označena.
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Predlagana sprememba Poslovnika NO, in sicer 3. člena, ki ureja postopek odločanja in določa
potrebno večino, je bila vključena v dnevni red 11. seje NO in objavljena v začetku oktobra 2011
na intranetni strani Programa, kjer je dostopna vsem članom NO. Do časa priprave tega poročila
točka še ni bila obravnavana. Omenjena sprememba bo ponovno predloţena v obravnavo NO v
teku leta 2013.
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1.2 Delo struktur upravljanja Programa
Organ upravljanja (OU)
Odbor Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine se je, v skladu z Odlokom Predsednika Deţele
42/2008, s sklepom št. 1286 z dne 12.07.2012, seznanil z odločitvijo o odobritvi prednostnih
lestvic po posamezni prednostni nalogi, v okviru javnega razpisa št. 03/2011 za predloţitev
standardnih projektov – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju ter dodelitvijo
preostankov sredstev Programa, ki jo je NO sprejel v Novi Gorici, na svoji 12. redni seji z dne
06.07.2012.
Do priprave pričujočega Letnega poročila se je zaključilo podpisovanje Pogodb o dotaciji
sofinanciranja za 51 standardnih projektov, odobrenih v okviru javnega razpisa št. 02/2009 (glej
poglavje 2.1.2), in za 20 standardnih projektov – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu
območju, odobrenih v okviru javnega razpisa št. 03/2011.
V letu 2012 je OU izvedel številne postopke za oddajo javnih naročil, ki se financirajo v okviru
prednostne naloge 4 - Tehnična pomoč – projekt št. 4TA 03-2009, in zagotovil dobavo blaga in
storitev. Omenjena javna naročila so zajemala: potrošni material in drugo opremo za organe
Programa, prevajalske storitve, storitve izobraţevanja na področju javnih naročil gradenj in/ali
storitev, ki ne presegajo mejne vrednosti EU in javnih naročil blaga in storitev v skladu s 125.
členom italijanskega zakona o javnem naročanju, storitve sprotnega vrednotenja Programa za
obdobje 2012 -20151 (glej poglavje 2.1.1) ter vzpostavitev spletne platforme »4pm«.
Obenem je OU izvedel tudi postopek za izbor zunanjega svetovalca s področja drţavnih pomoči –
v Italiji, in sicer zaradi potrebe ocenjevanja projektnih predlogov, predloţenih v okviru javnega
razpisa št. 03/2011.
OU je s pomočjo STS zagotovil tudi obveščanje javnosti o Programu ter sodeloval pri organizaciji
dogodkov, ki prispevajo k prepoznavnosti le-tega (glej 6. Poglavje tega poročila).

Skupni tehnični sekretariat (STS)
Po zaključku javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu Avtonomne deţele Furlanije Julijske
krajine št. 50 z dne 16. decembra 2009, je bil na sedeţu OU v Trstu 28. septembra 2010 uradno
vzpostavljen STS, ki je 1. januarja 2012 štel 14 usluţbencev. V okviru Info točke, ki deluje v
Regionalni pisarni Štanjel, kot dislocirani pisarni Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
(MGRT)2, pa sta zaposleni 2 osebi.
V letu 2012, in sicer do konca meseca junija 2012, je STS deloval brez namestnice vodje, ki je
bila od oktobra 2011 na porodniškem dopustu. Od 15. septembra 2012 pa se je omenjeno
delovno mesto sprostilo zaradi predčasne prekinitve pogodbe s strani usluţbenke.

1

Obdobje 2012-2015 se nanaša na trajanje pogodbe, sklenjene z izvajalcem storitev sprotnega vrednotenja Programa,
t.j. začasno zdruţenje podjetij »GRETA Associati in MK Projekt« iz Benetk.
2
V skladu z določili Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F), objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije št.
8/2012 z dne 3. februarja 2012, je bila Sluţba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
(SVLR) ukinjena. Delovno področje evropske kohezijske politike in regionalnega razvoja je prevzelo Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).
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V mesecu novembru je OU pričel postopek za izbiro novega kandidata za namestnika vodje STS,
ki se je zaključil dne 24.01.2013 s sprejetjem funkcije s strani prvouvrščene kandidatke na
prednostni lestvici za omenjeni postopek, ki je sicer ţe delovala v okviru STS kot svetovalka za
upravljanje. Pogodba z novo namestnico vodje STS je bila podpisana 15. marca 2013.
Meseca marca 2013 je OU pričel s postopkom za izbor novega svetovalca za upravljanje.
Omenjeno delovno mesto se je sprostilo zaradi prehoda usluţbenke na delovno mesto
namestnice vodje STS. Na dan priprave tega poročila je postopek za izbor kandidata v teku.
V okviru STS je od meseca decembra 2012 začasno nezasedeno tudi delovno mesto svetovalke za
spremljanje in finance, ki je odšla na porodniški dopust. V obdobju priprave tega poročila je
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) zagotovilo nadomeščanje usluţbenke za
čas trajanja porodniškega dopusta, in sicer od meseca maja 2013 dalje.
Zaradi porodniškega dopusta je bilo v letu 2012 za obdobje 6 mesecev nezasedeno tudi eno od
dveh delovnih mest svetovalca v okviru Info točke v Štanjelu.
V zvezi z aktivnostmi STS velja izpostaviti, da skladno s 16. členom Uredbe (ES) št. 1080/2006 in
za zagotovitev potrebne podpore za pospešitev postopkov potrjevanja izdatkov v okviru
prvostopenjskih kontrolnih enot v Italiji in Sloveniji ter skladno s prošnjama, ki sta ju vodji
kontrolnih enot posredovali OU, je le-ta sprejel sklep št. 3356 z dne 9. novembra 2012, s katerim
je 6 usluţbencev STS - 3 italijanske in 3 slovenske usluţbence – dodelil omenjenima
prvostopenjskima kontrolnima enotama do 10. decembra 2012.
Kot opredeljeno v O.P. in v skladu z določbami 14. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006 STS nudi
tehnično pomoč OU, Revizijskemu organu in NO pri izvajanju njihovih nalog.
V obdobju poročanja se je dejavnost STS osredotočila predvsem na sledeče aktivnosti:
pomoč OU pri pripravi / posodobitvi dokumentacije, ki jo določajo uredbe ES (Letna
poročila o izvajanju na podlagi 67. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006) in priprava
tehnične in administrativne programske dokumentacije (v zvezi z javnim razpisom za
standardne projekte – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju št. 03/2011:
dokumentacija za čezmejne skupine ocenjevalcev za izvedbo postopka ocenjevanja
kakovosti standardnih projektov – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju, ki
vključuje priročnik za ocenjevaje in ocenjevalne liste; predlog prednostnih lestvic
standardnih projektov – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju, ki jih je
odobril NO na 12. redni seji v Novi Gorici, 6. julija 2012; časovni načrt Programa), ter
dokumentacije za upravičence (navodila in priročniki za izvajanje projektov, skladno s
seznamom dokumentov v poglavju »1.1.1 Programski dokumenti«);
pomoč organom Programa, predvsem priprava dokumentacije in tehnična pomoč NO;
tehnična pomoč Revizijskemu organu in Skupini revizorjev v skladu s 14. členom Uredbe
(ES) št. 1080/2006;
dopolnitve in spremembe dokumentacije za upravičence, ki zadeva javna razpisa št.
02/2009 in št. 03/2011, predvsem vzorca Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med OU in VP
za standardne projekte – javni razpis št. 02/2009 s prilogami, Pogodbe o partnerstvu med
VP in projektnimi partnerji – javni razpis št. 03/2011 in vzorca Pogodbe o dotaciji
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sofinanciranja med OU in VP za standardne projekte – javni razpis št. 03/2011 s
prilogami;
pomoč pri organizaciji:


dogodkov v sodelovanju z INTERACT-om (17. in 18. julija 2012 v Novi Gorici) seminar z naslovom »Evropsko zdruţenje za teritorialno sodelovanje (EZTS)«;



informativnih dogodkov, namenjenih promociji Programa pri širši javnosti:
obeleţitev Dneva evropskega sodelovanja z razpravo na socialnem omreţju
Twitter (21.09.2012) (glej 6. poglavje tega poročila); predstavitvena stojnica na
44. Barkovljanki (»Villaggio Barcolana«) v Trstu s programom predstavitev
sofinanciranih projektov (10.-14.10.2012);



organizacija tematskih delavnic za upravičence (npr. delavnice o poročanju, o
izvajanju prvostopenjske kontrole, o spremembah na projektu, itd.):
1. Izobraţevalne delavnice o poročanju in prvostopenjski kontroli
12. in 17. januarja v Ljubljani,
26. januarja v Vidmu,
4. maja 2012 v Benetkah,
3. oktobra v Bologni.
2. Predstavitev novih navodil za poročanje
18. junija v Vidmu in
21. junija v Novi Gorici.
3. Delavnica za upravičence standardnih projektov – sredstva namenjena
oţjemu kopenskemu območju - javni razpis št. 03/2011
18. oktobra v Novi Gorici in
25. oktobra v Vidmu.
4. Delavnice o postopkih javnega naročanja (v sodelovanju z zunanjimi
izvajalci)
6.-12. novembra v Vidmu in
10.-17. novembra 2012 v Benetkah.

ocenjevanje projektnih predlogov, predloţenih v okviru javnega razpisa št. 03/2011, v
skladu s Priročnikom za ocenjevanje, odobrenem s strani NO; izobraţevanje in
usklajevanje italijanskih in slovenskih ocenjevalcev, ki sodelujejo v postopkih
ocenjevanja kakovosti, v okviru posebnih izobraţevalnih delavnic, organiziranih v Italiji in
Sloveniji; priprava poročil o ocenjevanju, zapisnikov o postopku in predlogov prednostnih
lestvic, ki se predloţijo v odobritev NO;
podpora upravičencem med celotnim trajanjem projekta, in sicer v zvezi s strateškimi
projekti, predloţenimi v okviru javnega razpisa št. 01/2009 ter standardnimi projekti,
predloţenimi v okviru javnega razpisa št. 02/2009 in št. 03/2011;
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posodabljanje sistema spremljanja Programa in implementacija le-tega v sodelovanju z
zunanjim izvajalcem;
stalno posodabljanje spletnih strani Programa.
Velja poudariti, da je bil postopek ocenjevanja projektov javnega razpisa št. 03/2011 dokaj
zahteven in dolgotrajen, saj je potekal ves prvi semester leta 2012, in sicer zaradi koordinacije
ocenjevanja in 69 ocenjevalcev s strani STS. Omenjeni ocenjevalci - 30 na italijanski strani
(Avtonomna deţela Furlanija Julijska krajina) in 39 na slovenski strani - so sodelovali v postopku
ocenjevanja kakovosti projektov.
Trenutno OU in STS nudita stalno pomoč VP 16 strateških projektov ter VP 51 standardnih
projektov - predvsem v zvezi s prošnjami za spremembe projekta, s poročanjem o izdatkih in
predloţitvijo zahtevkov za izplačilo, ter VP 20 standardnih projektov – sredstva namenjena
oţjemu kopenskemu območju, za katere je bilo odobreno sofinanciranje v okviru javnega razpisa
št. 03/2011, in sicer v zvezi s sklenitvijo Partnerske pogodbe, s postopkom za podpis Pogodbe o
dotaciji sofinanciranja in številnimi prošnjami za spremembe projektov (glej tabelo s povzetkom
postopka odločanja NO, ki se nanaša na javne razpise št. 01/2009, št. 02/2009 in št. 03/2011, v
poglavju 2.1).
V zvezi z upravljanjem projektov velja izpostaviti, da je STS obravnaval 160 prošenj za
spremembe projektov, ki so jih v teku izvajanja projektov predloţili VP (83 prošenj VP strateških
projektov javnega razpisa št. 01/2009, 71 prošenj VP standardnih projektov javnega razpisa št.
02/2009 in 6 prošenj VP standardnih projektov – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu
območju javnega razpisa št. 03/2011), in v zvezi s temi izvedel vsa potrebna vsebinska, finančna
in administrativna preverjanja ter pridobil potrebna pojasnila in dopolnitve. Omenjene prošnje
so zajemale več vrst sprememb, kot podrobneje navedeno v tabelah v poglavju 2.1.

Nadzorni odbor (NO)
V skladu s Poslovnikom NO in načelom letne rotacije predsedujočega NO, je v teku leta 2012 NO
predsedovala Republika Slovenija.
NO se je v letu 2012 sestal enkrat: 12. redna seja od formalne ustanovitve tega organa je
potekala v Novi Gorici 6. julija 2012.
Do datuma priprave pričujočega poročila se je v letu 2012 izvedlo še 9 dopisnih sej in v letu 2013
dodatnih 5 dopisnih sej. Dodatne informacije vsebuje 2. poglavje tega poročila.
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Organ za potrjevanje (OP)
V nadaljevanju so navedeni podatki o certificiranih izdatkih in plačilih upravičencem.
V okviru izvajanja Programa so v letu 2012 vsi strateški projekti ter večina standardnih projektov
poročali o izdatkih, ki so bili vključeni v 5 zahtevkov za plačilo, v skupni višini 18.550.139,64
EUR.
OP je, po zaključku aktivnosti za leto 2012, v mesecu februarju 2013 predloţil Komisiji nov
zahtevek za plačilo v višini 201.523,86 EUR. Zahtevek je vključeval izdatke, ki so nastali in so
bili potrjeni v letu 2012 in jih zaradi pomanjkanja časa ni bilo mogoče vključiti v zadnji zahtevek
za plačilo za leto 2012.
OP je poskrbel tudi za izplačilo sredstev italijanskega nacionalnega sofinanciranja upravičencem.
Velja izpostaviti, da je pri tem je prišlo do zamud zaradi začasne prekinitve izplačil s strani
Komisije3. V letu 2012 so bili namreč s strani Komisije izplačani le izdatki, vključeni v zahtevek
za plačilo št. 7 z dne 14. decembra 2011. Kljub temu je OP upravičencem izplačal izdatke, ki so
bili certificirani do novembra 2012, in sicer iz preostankov sredstev, izplačanih s strani Komisije
iz naslova predplačil.
Slovensko nacionalno sofinanciranje je bilo po izdaji Izjav o potrjenih izdatkih redno izplačano
upravičencem (glej tabelo C). Podatki o izplačilih sofinanciranja iz ESRR in italijanskega
nacionalnega sofinanciranja pa so bili redno vneseni v sistem spremljanja Programa.
Spodnja tabela prikazuje podatke o certificiranih izdatkih, povrnjenih izdatkih (tabeli A in B) in
izdatkih, ki so bili izplačani upravičencem s strani OP (tabela B).

3

Evropska komisija je zaradi pomanjkljivosti v sistemu upravljanja in nadzora (v smislu 1. točke 92. člena Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006), povezane s prvostopenjskima kontrolnima enotama ter zaradi stopnje napake, ugotovljene
s strani Skupnega revizijskega organa, ki je presegala 2%, določila prekinitev izplačil, ki je trajala od meseca aprila do
meseca oktobra 2012.
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Certificirani in povrnjeni izdatki (Tabela A)
Zahtevek za
povračilo

Skupni
certificiran
znesek
(v €)

od katerega
ESRR (v €)

Italijanski
nac. deleţ (v
€)

Slovenski
nac. deleţ (v
€)

Povrnjen
znesek ESRR
(v €)

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

predplačilo 2%

2.324.138,62

326.244,00

predplačilo 3%

3.486.207,93

489.336,00

predplačilo 2%

2.324.138,62

326.244,00

predplačilo 2%

2.324.138,62

326.244,00

10.458.623,79

1.468.068,00

Predplačila skupno
Vmesna plačila
št. 1/17.12.2009

487.503,84

414.378,28

48.860,60

24.264,98

414.378,28

48.860,60

št. 2/20.12.2010

1.051.484,03

893.761,42

86.120,38

50.184,30

893.761,42

86.120,38

št. 3/15.03.2011

837.168,58

711.593,33

68.249,42

54.707,55

711.593,33

68.249,42

št. 4/19.04.2011

950.473,49

807.902,49

38.109,34

74.029,43

807.902,49

38.109,34

št. 5/21.07.2011

855.205,87

726.924,98

111.038,01

13.775,98

726.924,98

111.038,01

št. 6/14.10.2011

280.385,87

238.327,99

7.173,80

23.939,19

238.327,99

7.173,80

št. 7/14.12.2011

2.734.232,40

2.324.097,55

276.639,59

94.898,11

2.324.097,55

276.639,59

št. 8/20.12.2011

2.320.901,69

1.972.766,46

262.451,09

85.640,11

1.972.766,46*

262.451,09*

št. 9/20.12.2011

83.644,11

71.097,49

11.945,51

647,10

71.097,49*

11.945,51*

št. 10/20.09.2012

2.411.297,41

2.049.602,81

180.352,70

181.342,32

2.049.602,81*

180.352,70*

št. 11/07.11.2012

2.571.602,13

2.185.861,82

188.971,98

387.820,76

št. 12/13.12.2012

5.534.080,27

4.703.968,23

436.479,64

387.820,76

št. 13/21.12.2012

4.343.114,80

3.691.647,60

494.386,23

162.895,13

št. 14/28.12.2012

3.690.045,03

3.136.538,30

222.549,23

330.959,13

št. 15/13.02.2013
Skupno
certificirani
izdatki –
kumulativno

201.523,86

171.295,28

0

30.228,58

28.352.663,38 24.099.764,03 2.433.327,32 1.903.153,43

Skupni povrnjeni
izdatki - vključno
s predplačili

20.669.076,59

2.559.008,44

Vir: Pripravil Organ za potrjevanje

*Zneski prejeti dne 18.01.2013.
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Zneski izplačani upravičencem, vključno z izplačilom sofinanciranja za izdatke tehnične pomoči
(Tabela B)
Leto

Italijansko nacionalno
sofinanciranje
(v €)

Sofinanciranje ESRR
(v €)

Namen

2010

Predplačila

380.259,24

0

2011

Vmesna plačila

414.378,28

48.860,60

2011

Predplačila

797.860,69

0

2011

Vmesna plačila

3.378.507,80

310.690,91

2011

Predplačila

2.393.215,07

0

2012

Vmesna plačila

8.503.759,54

904.675,48

2013

Vmesna plačila

590.138,22

0

2013

Vmesna plačila

0

191.730,60

16.458.118,84

1.455.957,59

Skupaj plačano
Vir: Pripravil Organ za potrjevanje

Deleţ nacionalnega sofinanciranja, ki ga je slovenskim upravičencem izplačalo Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) (Tabela C)
Leto

Namen

Slovensko nacionalno sofinanciranje
(v €)

2010

Vmesna plačila

47.129,75

2011

Vmesna plačila

208.134,58

2012

Vmesna plačila

457.661,43

Skupaj plačano
Vir: Pripravil STS na osnovi podatkov, posredovanih s strani slovenskega nacionalnega organa

712.925,76

Prejeti zneski in plačila po prednostnih nalogah na dan 31.12.2012 (vključno s predplačili) (Tab. D)
Prednostna naloga

Skupni certificirani
zneski
(v €)

Prejeti zneski ESRR
(v €)

Plačani zneski ESRR
(v €)

PREDPLAČILO

10.458.623,79

1

3.804.481,44

1.805.073,76

5.097.021,03

2

3.280.229,75

1.862.797,53

4.796.357,56

3

2.532.614,31

1.209.808,87

3.938.879,49

4

2.394.971,79

1.239.305,88

2.035.722,54

Skupaj
12.012.297,29
Vir: Pripravil Organ za potrjevanje

16.575.609,83

15.867.980,62
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Revizijski organ (RO)
Ta del vsebuje opis dejavnosti Revizijskega organa (v nadaljevanju RO) in Skupine revizorjev,
ustanovljene v skladu z 2. odstavkom 14. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006, opravljenih v letu
2012.
Opis zadeva revizijsko dejavnost, ki je osnova za izdajo:
a) Mnenja 2011 o izdatkih, certificiranih v letu 2010;
b) Mnenja 2012 o izdatkih, certificiranih v letu 2011;
c) Mnenja 2013 o izdatkih, certificiranih v letu 2012.
V zvezi z navedenim pod točko a), je skupni RO z dopisom št. 28634 z dne 27. decembra 2011, s
pomočjo Skupine revizorjev, izdal mnenje brez zadrţkov glede certificiranih izdatkov v letu
2010, neglede na stopnjo napake 2,41%, ki je bila višja od dovoljene (2%). Mnenje brez zadrţkov
temelji na osnovi različnih preverjenih elementov, in sicer visoke zanesljivosti sistema
upravljanja in nadzora, visokega odstotka preverjenih izdatkov (30,63% izdatkov, certificiranih v
letu 2010) ter na podlagi zneska neupravičenih izdatkov v višini 7.776,45 EUR, ki je glede na
absolutno vrednost, zanemarljiv.
Sluţbe Evropske komisije so z dopisom št. Ares(2012)226234 z dne 28. februarja 2012 in z
dopisom št. Ares(2012)437692 z dne 11. aprila 2012, po seznanitvi o preseţeni stopnji napake
(2%), obvestile o prekinitvi izplačil, skladno s členom 91 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, in
skupni RO zaprosile za zagotovila glede uvedbe korektivnih ukrepov za izboljšanje sistema
upravljanja in nadzora ter za pripravo načrta prvostopenjskih kontrol, predvsem za preverjanje
pravilnosti postopkov javnega naročanja. Z dopisom št. 7747 z dne 4. aprila 2012 je skupni RO
dopolnil načrt ukrepov za izboljšavo, ki ga je ţe posredoval OU z dopisom št. 27656 z dne 15.
decembra 2011.
RO je preveril in potrdil izvajanje korektivnih ukrepov z dopisom št. 12849 z dne 11. junija 2012
in z dopisom št. 20115 z dne 27. septembra 2012. Z dopisom št. Ares(2012)1286353 z dne 30.
oktobra 2012 je Evropska komisija sporočila preklic prekinitve izplačil.
V zvezi z navedenim pod točko b), ki zadeva mnenje 2012 o izdatkih, certificiranih v letu 2011,
so bili izvedene revizije sistema, načrtovane v okviru posodobljene Revizijske strategije, ki je
bila posredovana Evropski komisiji 12. aprila 2012, ter revizije treh operacij, izbranih med
tistimi s certificiranimi izdatki v letu 2011.
V spodnji tabeli so navedeni revidirani organi sistema upravljanja in nadzora, revidirana
področja in stopnja zanesljivosti posameznih organov.
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Organi, ki so
izvedli
revizijo
sistema

Organi, ki so bili
predmet
revizije sistema

Obdobje
revizije

Namen revizije

Stopnja zanesljivosti

Revizijski
organ

Organ
upravljanja

01.07.2011 03.02.2012

Preverjanje izvajanja priporočil v
skladu z navedenimi v poročilih
sistemske revizije za predhodna
revizijska obdobja.

visoka

Revizijski
organ

Skupni tehnični
sekretariat

24.06.2011 02.02.2012

Skladnost in delovanje ključne
zahteve
št.
2
»Ustreznost
postopkov za izbor operacij«,
ključne zahteve št. 5 »Ustreznost
revizijskih sledi« in ključne
zahteve
št.
6
»Zanesljivost
računovodskega sistema, sistema
spremljanja
in
finančnega
poročanja«.

visoka

Revizijski
organ

Organ
potrjevanje

24.06.2011 30.12.2011

Skladnost in delovanje ključne
zahteve
št.
2
»Ustreznost
revizijskih sledi in informacijskih
sistemov«, ključne zahteve št. 3
»Ustreznost
ukrepov
za
zagotavljanje
solidnosti
certificiranja izdatkov« in ključne
zahteve št. 4 »Ustreznost ukrepov
za vodenje računovodske evidence
o zneskih, ki jih je potrebno
izterjati
in
o
neupravičeno
izplačanih zneskih«.

visoka

za

V okviru navedenih revizij je bila ugotovljena visoka stopnja zanesljivosti sistema upravljanja in
nadzora v celoti. Revizijska strategija za Program določa, da se v primeru visoke stopnje
zanesljivosti vzorči 10% certificiranih operacij. Izbrani sta bili 2 operaciji (SIGMA2 in
OPENMUSEUMS) od 18 strateških projektov, za katere so bili izdatki certificirani v letu 2011.
Omenjenemu vzorcu je bila dodana operacija tehnične pomoči, ki na podlagi finančnih
parametrov, določenih v Revizijski strategiji, spada med t.i. »high value« operacije. Revidirane
so bile torej 3 operacije v skupnem znesku 2.249.935,27 EUR, kar predstavlja 28,20% skupnih
certificiranih izdatkov v letu 2011 (t.j. 7.978.367,90 EUR).
Revidirane operacije vključujejo skupaj 19 partnerjev, za katere so bili izdatki certificirani v
letu 2011:
•

SIGMA2: 11 partnerjev, od tega 3 v Republiki Sloveniji, 1 v Deţeli Emilia Romagna, 2 v
Deţeli Veneto in 5 v Deţeli Furlaniji Julijski krajini.

•

OPENMUSEUMS: 6 partnerjev, od tega 2 v Deţeli Emilia Romagna, 2 v Deţeli Veneto, 2 v
Deţeli Furlaniji Julijski krajini in noben v Republiki Sloveniji.
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•

Tehnična pomoč: 2 partnerja, od tega 1 v Deţeli Furlaniji Julijski krajini in 1 v Republiki
Sloveniji.

V okviru revizij operacij so bili ugotovljeni neupravičeni izdatki v višini 167.630,59 EUR. Stopnja
napake za celotno programsko območje je 7,45%. Skupina revizorjev je na sestanku z dne 5.
decembra 2012 analizirala naravo napak, skladno z dokumentom COCOF 11-0041-01-EN
»Guidance on treatment of errors disclosed in the annual control reports« in zaključila, da sta
dve napaki izjemne narave. Napaki, ki ju je ugotovil RO Republike Slovenije v zvezi z javnim
naročilom gradnje visoke vrednosti v okviru podprojekta št. 1428 operacije Sigma2 - vodilni
partner Univerza na Primorskem, Znanstveno - raziskovalno središče Koper, sta nastali zaradi
različnih razlogov. Prva nepravilnost v vrednosti 65.313,29 EUR je nastala zaradi nedobavljenega
blaga upravičencu s strani podizvajalca, ki je šel v stečaj. Skupina revizorjev je ugotovila, da
gre v primeru omenjene napake za izjemo, saj je le-ta nastala zaradi izrednih, neponovljivih
okoliščin. Druga nepravilnost, v višini 97.235,80 EUR, je posledica neupoštevanja pravil o
obveščanju pri javnem naročilu gradnje, ki presega mejno vrednost. Skupina revizorjev je
ugotovila, da gre pri tem za napako enega samega upravičenca, ki je prvotno upošteval pravila o
obveščanju in javni razpis pravilno objavil v Uradnem listu EU, nato pa je spremembo razpisnih
pogojev objavil le v nacionalnem Uradnem listu. Po ugotovljeni nepravilnosti v okviru postopka
oddaje javnega naročila, ki presega mejno vrednost, je skupni RO z dopisom št. 23630 z dne 15.
novembra 2012 zahteval, da OU preveri obstoj morebitnih drugih javnih naročil gradenj, storitev
ali blaga, ki presegajo mejno vrednost, na slovenskem in na italijanskem območju. Z dopisom št.
23827 z dne 4. decembra 2012 je OU sporočil rezultat preverjanja, ki ga je izvedel tako pri
italijanskih, kot pri slovenskih upravičencih. Poleg javnega naročila nad mejno vrednostjo,
vključenega v vzorec za leto 2011, je bilo ugotovljeno še eno javno naročilo za nakup blaga, ki
je bilo predmet revizije 2012/REGIO/J3/1002/1 s strani Evropske komisije in je bilo opredeljeno
kot ustrezno. Po izvedenem preverjanju in analizi podatkov ter informacij, pridobljenih s strani
OU, je Skupina revizorjev ugotovila, da kršenje pravil o obveščanju o javnih naročilih v okviru
podprojekta št. 1428 predstavlja izjemno napako, ki ni sistemske narave. Skupni znesek obeh
nepravilnosti znaša 162.549,09 EUR (65.313,29 EUR in 97.235,80 EUR).
V okviru izračuna stopnje napake sta bila znesek 388.943,20 EUR, ki predstavlja vrednost
pogodbe za izvedbo del v okviru javnega naročila pri katerem so bile ugotovljene nepravilnosti,
in znesek 162.549,09 EUR, odšteta od vrednosti vzorca in revidiranih izdatkov. Stopnja napake
znaša 0,27% vrednosti vzorca, kot prikazano v spodnji tabeli:
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Operacija

Znesek
vzorčenih
izdatkov za
leto 2011
(v €)
A

Znesek
neupravičenih izdatkov
(v €)
B

Stopnja
napake
pred
preverja
-njem
narave
napake
B/A

Znesek
nepravilnosti,
ki so bile
opredeljene
kot izjema
(v €)

Znesek
nepravilnosti,
ki se nanašajo
na naključne
napake
(v €)
C

Znesek
vzorčenih
izdatkov, brez
izjemne napake
(v €)
D

Stopnja
napake po
ugotovljeni
naravi
napake
C/D

Število
podprojektov z
neupravičenimi
izdatki

754.203,87

163.558,07

21,69%

162.549,09

1.008,98

365.260,67*

0,28%*

4 od 11

70.938,29

3.572,52

5,04%

/

3.572,52

70.938,29

5,04%

1 od 6

Tehnična pomoč

1.424.793,11

500,00

0,04%

/

500,00

1.424.793,11

0,04%

1 od 2

Skupaj

2.249.935,27

167.630,59

7,45%

162.549,09

5.081,50

1.860.992,07**

**0,27%

6 od 19

SIGMA2

OPENMUSEUMS

*Za izračun stopnje napake pri operaciji SIGMA2 je bil upoštevan znesek 365.260,67 EUR, ki predstavlja
vrednost certificiranih izdatkov za to operacijo (754.203,87 EUR) z odšteto vrednostjo javnega naročila
gradnje, pri katerem so bile ugotovljene izjemne napake (388.943,20 EUR).
**Pri izračunu stopnje napake za celotne revidirane izdatke smo upoštevali vrednost 1.860.992,07 EUR, ki
predstavlja vrednost vzorčenih izdatkov (2.249.935,27 EUR) z odšteto vrednostjo projekta, pri katerem so
bili ugotovljeni neupravičeni izdatki (388.943,20 EUR).

Ob upoštevanju visoke stopnje zanesljivosti sistema upravljanja in nadzora in stopnje napake
<2%, je skupni RO z dopisom št. 26556 z dne 21. decembra 2012 izdal mnenje brez zadrţkov za
izdatke, certificirane v letu 2011.
Na dan priprave tega poročila je RO prejel dopis Evropske komisije št. Ares(2013)373917 z dne
19. marca 2013 o sprejetju Letnega revizijskega poročila in mnenja za leto 2012. Komisija
podala pripombo glede nepravilnosti (nedobavljeno blago upravičencu s strani izvajalca, ki je šel
v stečaj), ki je bila ugotovljena v okviru revizij operacij in obravnavana kot izjemna napaka.
Komisija namreč meni, da ni bilo podanih zadostnih utemeljitev in je zahtevala spremembo
prvotno ugotovljene stopnje napake in vključitev omenjene ugotovljene nepravilnosti v izračun
le-te. Podrobnejše informacije s končnim izidom postopka bodo vključene v poročilu o izvajanju
za leto 2013.
V zvezi s točko c), ki se nanaša na mnenje za leto 2013 o izdatkih, certificiranih v letu 2012,
velja izpostaviti, da se v posameznem koledarskem letu pokrivajo revizijske aktivnosti dveh
različnih revizijskih obdobij. S 1. julijem 2012 se je pričelo šesto revizijsko obdobje, ki traja od
1. julija 2012 do 30. junija 2013; mnenje o izdatkih, certificiranih v letu 2012 pa je potrebno
predloţiti do konca decembra 2013.
Omenili smo ţe revizijo OU, ki je potekala v letu 2012 v zvezi s korektivnimi in ukrepi za
izboljšavo sistema upravljanja in nadzora, ki jih je uvedel OU. Revidirani sta bili tudi italijanska
in slovenska prvostopenjska kontrolna enota, in sicer v zvezi z izvajanjem dodatnih kontrol
postopkov javnega naročanja. Skupni RO in RO Republike Slovenije sta preverila učinkovito
delovanje prvostopenjske kontrolne enote in izvedla revizijo treh postopkov prvostopenjske
kontrole. V okviru revizije je bila potrjena njihova pravilnost.
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Pozitivna ocena sistema upravljanja in nadzora je bila potrjena na sestanku Skupine revizorjev z
dne 5. decembra 2012, vključno z zahtevo o ukrepu za izboljšavo prvostopenjske kontrole.
Omenjena pozitivna ocena je upoštevala tudi ugotovitve revizije št. 2012/REGIO/J3/1002/1
italijanske prvostopenjske kontrolne enote, ki jo je opravila Evropska komisija. V vmesnem
revizijskem poročilu št. Ares (2012)711987 z dne 14. junija 2012 je v zvezi s ključno zahtevo št.
4 navedeno, da sistem deluje pravilno in da je potrebno uvesti določene izboljšave. V
omenjenem dokumentu ni bilo ugotovljenih neupravičenih izdatkov za vzorec šestih operacij, ki
so jih revizorji Komisije preverili na kraju samem.
Upoštevajoč visoko stopnjo zanesljivosti sistema upravljanja in nadzora je bilo vzorčenih 10% od
skupno 65 operacij s certificiranimi izdatki v letu 2012, oziroma 6 operacij, skladno s kriterijem
zaokroţevanja, ki ga je Skupina revizorjev potrdila na ţe omenjenem sestanku z dne 5.
decembra 2012. Izbrana sta bila 2 strateška projekta (CLIMAPARKS in PARSJAD) in 4 standardni
projekti (WINE NET, SALTWORKS, ISO TO, MACC) v skupni vrednosti 2.272.008,04 EUR, kar
predstavlja 12,19% certificiranih izdatkov, v skupni vrednosti 18.633.783,75 EUR, za leto 2012.
Certificirani so bili izdatki 35 partnerjev, 11 na slovenskem območju, 10 v Deţeli Emilia
Romagna, 8 v Deţeli Veneto in 6 v Deţeli Furlaniji Julijski krajini.
Revizija operacij je trenutno v teku.
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2. Pregled izvajanja Operativnega programa
2.1 Dosežki in analiza napredka
2.1.1 Informacije o fizičnem napredku Operativnega programa
V letu 2012 je 16 strateških projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 01/2009 in 51
standardnih projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 02/2009 v polnem izvajanju.
Po zaključenem postopku ocenjevanja kakovosti (ki se je pričel 27.12.2011 z imenovanjem
ocenjevalcev čezmejne delovne skupine (ČDSO) in se je zaključil 5. aprila 2012) je NO v okviru
12. redne seje, ki je potekala v Novi Gorici 6. julija 2012 odobril 20 standardnih projektov –
sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju, ki se sofinancirajo iz sredstev javnega razpisa
št. 03/2011. Vse Pogodbe o dotaciji sofinanciranja za projekte javnega razpisa št. 03/2011 so
bile podpisane v letu 2012 (glej tabelo »Javni razpis št. 03/2011. Sofinancirani projekti in
odobrena vrednost« v poglavju 2.1.2) in pričelo se je izvajanje projektnih aktivnosti tudi za to
skupino projektov.
Po odobritvi projektov vseh treh skupin (strateških, standardnih in standardnih – sredstva
namenjena oţjemu kopenskemu območju), je NO na seji, ki je potekala 6. julija 2012, odobril
tudi dodelitev preostanka sredstev Programa, z namenom krepitve izvajanja Programa in
zagotavljanja predvidene letne ciljne porabe sredstev.
V zvezi s 1. in 3. prednostno nalogo je NO odobril dodelitev preostankov sredstev omenjenih
prednostnih nalog za sofinanciranje dodatnih upravičenih projektov, uvrščenih na prednostno
lestvico navedenih prednostnih nalog javnega razpisa št. 02/2009. NO je ob tem odločil, da je
dodelitev sredstev pogojena z izidom dveh sodnih postopkov. 10. in 20. septembra 2012 sta bili
pritoţbi, vloţeni na Deţelno upravno sodišče Furlanije Julijske krajine s strani prijaviteljev
projektov MODEF in CAMAA, umaknjeni in po formalni odpovedi sporu je bilo sofinanciranje obeh
projektov odobreno v celoti, saj sta bila opisa stroškovnih načrtov spremenjena oz. prilagojena
višini razpoloţljivih sredstev.
V zvezi z 2. prednostno nalogo je NO sprejel odločitev o dodelitvi preostankov sredstev v višini
600.000,00 EUR za sofinanciranje dodatnih upravičenih projektov na prednostni lestvici
omenjene prednostne naloge javnega razpisa št. 03/2011, in sicer za sofinanciranje projekta
RURAL v celoti ter za delno sofinanciranje projekta EnjoyTour, skladno z določili 8. točke 16.
poglavja javnega razpisa za predloţitev standardnih projektov – sredstva namenjena oţjemu
kopenskemu območju št. 03/2011.
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Odobreni projekti v okviru javnih razpisov št. 01/2009, 02/2009 in 03/2011 po posameznih prednostnih nalogah –
skupna vrednost in povprečna vrednost projektov v okviru posameznega razpisa.
Javni razpis
Prednostna
Št. odobrenih projektov na Skupna vrednost projektov Povprečna vrednost projekta
(v €)
št.
naloga
dan 31.12.2012
(v €)
1
01/2009
6

02/2009

2

5

3

5

Skupaj
1

16

2

17

3

14

Skupaj
03/2011

50.946.804,08

3.184.175,25

58.972.603,52

1.156.325,56

18.164.383,99

908.219,20

20

51

1

5

2

9

3

6

Skupaj

20

Skupaj

87

128.083.791,59

Vir: pripravil STS

Izvajanje priporočil in korektivnih ukrepov, skladno z revizijami sistemov in operacij, ki so bile
opravljene v letu 2012 na osnovi člena 62.1 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, je opisano v
prejšnjem poglavju 1.2, v delu, ki se nanaša na dejavnost RO.
Kar zadeva tehnično pomoč je NO odobril predlagane posodobitve finančnega načrta v okviru 12.
seje, ki je potekala 6. julija 2012, in sicer moţnost sofinanciranja iz sredstev za tehnično pomoč
potnih stroškov in nastanitve za udeleţbo sej za člane NO z volilno pravico, ter predlog povišanja
prejemkov za italijanske sodelavce STS, skladno s sklepi, sprejetimi na 11. seji NO. Med izdatke
za delo zaposlenih (BL1) sta bili vključeni dve novi postavki: 1.03 – izdatki za morebitno nadurno
delo in sluţbene poti organov Programa in zaposlenih v italijanski prvostopenjski kontrolni enoti
ter 1.05 – izdatki za delo zaposlenih v italijanski prvostopenjski kontrolni enoti. Kljub opisanim
spremembam skupni obseg sredstev, namenjenih projektu tehnične pomoči, ostaja
nespremenjen.
V zvezi s sredstvi tehnične pomoči velja izpostaviti, da je OU izvedel dve dopisni seji (dopisna
seja št. 37 – 2012 in št. 40 – 2013, ki se je zaključila uspešno) za potrditev spremembe projekta
Tehnične pomoči št. 4TA03-2009, in sicer dodelitve zneska v višini 124.380,31 EUR za pričetek
novega programskega obdobja čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo 2014-2020.
Sredstva bodo namenjena pripravi predhodnega vrednotenja, posodobitvi celovite presoje
vplivov na okolje, aktivnostim v pomoč in podporo delovni skupini v ustanavljanju in pripravi
novega O.P.
Kot ţe navedeno v poglavju 1.2, je OU v letu 2012 izvedel tri postopke za oddajo javnih naročil
in sicer je bila sklenjena pogodba za opravljanje storitev prevajanja, pogodba za izobraţevalne
storitve (izobraţevalne delavnice na temo javnega naročanja – javna naročila gradenj in/ali
storitev pod pragom EU ter drugi postopki javnega naročanja blaga in storitev v skladu s 125.
členom italijanskega zakona o javnem naročanju) ter pogodba za sprotno vrednotenje Programa
za obdobje 2012-2015.
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V zvezi s sprotnim vrednotenjem Programa za obdobje 2012-2015 je OU v Uradnem listu
Republike Italije št. 46 z dne 20. aprila 2012 objavil razpis za oddajo javnega naročila za
opravljanje storitev vrednotenja. V okviru odprtega postopka OU ni prejel nobene ponudbe in je
zato 20. junija 2012 pričel nov postopek oddaje javnega naročila s pogajanji, z istimi začetnimi
pogoji, skladno z 2. točko 57. člena zakonodajnega odloka št. 163/2006, z naknadnimi
spremembami in dopolnitvami, in na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, skladno s 83.
členom zakonodajnega odloka št. 163/2006 z naknadnimi spremembami in dopolnitvami. 26.
septembra 2012 je bilo za izvedbo storitev izbrano začasno zdruţenje podjetij »GRETA Associati
in MK Projekt« iz Benetk. Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana 26. novembra 2012.
Na osnovi ugotovitev in priporočil v okviru revizij operacij, ki so bile opravljene v letu 2011, je
OU 20. junija 2012 s preverjanjem ponudbe na trgu pričel postopek oddaje javnega naročila s
pogajanji (11. točka 125. člena zakonodajnega odloka št. 163/2006 z naknadnimi spremembami
in dopolnitvami) za storitve izobraţevanja upravičencev na področju javnih naročil gradenj in/ali
storitev, ki ne presegajo mejne vrednosti EU ter javnih naročil blaga in storitev v skladu s 125.
členom italijanskega zakona o javnem naročanju. Javno naročilo za izvedbo storitev je bilo
oddano 12. septembra 2012 druţbi SOGES iz Torina, ki je izvedla izobraţevalne delavnice v
mesecih novembru in decembru 2012 (glej poglavji 1.2 in 6).
Avgusta 2011 se je pričel postopek za oddajo javnega naročila prevajalskih storitev v okviru
Programa, in sicer na podlagi merila najniţje cene, skladno s 125. členom zakonodajnega odloka
št. 163 z dne 12. aprila 2006. Naročilo za izvajanje storitev je bilo 1. februarja 2012 oddano
druţbi VERTO GROUP d.o.o. iz Perugie, ki je pogodbo podpisala 12. junija 2012.
Sklenitev Pogodb o dotaciji sofinanciranja za vse odobrene projekte je omogočilo utrditev
ukrepov za izboljšanje sistema upravljanja in nadzora; polna vzpostavitev aktivnosti spremljanja
pa je omogočila spremljanje izvajanja projektov od začetka do zaključka projekta.
V letu 2012 je OU s pomočjo STS okrepil spremljanje rezultatov posameznih projektov zaradi
enotnega spremljanja napredka in doseganja splošnih in posebnih ciljev programskega obdobja.
Z namenom informiranja in usposabljanja upravičencev so bila na uradni spletni strani Programa
(www.ita-slo.eu) objavljena ustrezna navodila in informacije ter datumi organiziranih srečanj,
seminarjev in delavnic.
Poleg omenjenega so bili objavljeni, kot ţe navedeno v poglavju 1.1 »Programski dokumenti«,
tudi programski priročniki in navodila. V zvezi z ukrepi, sprejetimi v skladu z ugotovitvami revizij
operacij v letu 2011 in namenjenimi izboljšavi sistema upravljanja in nadzora Programa, sta bila
pripravljena 2 kontrolna lista (»Kontrolni list za kontrolo operacij na kraju samem, ki jo izvaja
OU/STS« in »Kontrolni list za izvajanje kontrole kakovosti na kraju samem«), ki se uporabljata
pri izvajanju kontrole na kraju samem in kontrole kakovosti s strani OU in STS.
Uvedene izboljšave v okviru Programa so bile predstavljene tudi na organiziranih srečanjih s
posameznimi upravičenci ter na tematskih dogodkih in delavnicah.
V mesecu februarju 2013 je pričel delovati informacijski sistem »GOLD-MIS« za e-poročanje za
standardne projekte, sofinancirane v okviru javnega razpisa št. 02/2009 in javnega razpisa št.
03/2011. Sistem nadomešča Excelove obrazce in omogoča samodejen prenos podatkov v
informacijski sistem spremljanja MIS brez ponovnega vtipkovanja. Obenem sistem prispeva k
zmanjševanju gold platinga, saj zmanjšuje administrativne obveznosti upravičencev in omogoča
izmenjavo podatkov med deleţniki in organi Programa. Razvoj in uporaba sistema je usmerjena
tudi v prihajajočo programsko perspektivo 2014-2020.
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RAZPIS ŠT. 01/2009 ZA PREDLOŢITEV STRATEŠKIH PROJEKTOV
V okviru javnega razpisa št. 01/2009 je bilo odobreno sofinanciranje 16 strateških projektov.
Sofinanciranje 13 projektov je bilo odobreno na 16. dopisni seji NO z dne 15. aprila 2010.
Sofinanciranje ostalih treh projektov (INTERBIKE, TRANS2CARE in OPENMUSEUMS) pa marca 2011
na 19. dopisni seji NO. Skupna vrednost sredstev za sofinanciranje strateških projektov znaša
50.946.804,08 EUR.
V nadaljevanju sledi seznam projektov po prednostnih nalogah, sofinanciranih v okviru javnega
razpisa za strateške projekte št. 01/2009. Podrobnejši finančni podatki so navedeni v poglavju
2.1.2.
Javni razpis št. 01/2009. Odobreni projekti: specifični cilj - prednostna naloga in operativni cilj.
Specifični
cilj Operativni
Akronim projekta
Naslov projekta
Prednostna
cilj
naloga
Cambiamenti climatici e gestione delle aree protette /
1
1.1
CLIMAPARKS
Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij
Rete transfrontaliera per la gestione sostenibile dell’ambiente
1
1.1
SIGMA 2
e la biodiversità / Čezmejna mreţa za sonaravno upravljanje
okolja in biotske raznovrstnosti
Il porto e la gestione dei rischi industriali ed ambientali /
1
1.2
SAFE-PORT
Obvladovanje industrijskih in okoljskih tveganj v pristanišču
Accessibilità e sviluppo per il ri-lancio dell’area dell’Adriatico
1
1.3
ADRIA A
interno / Razvoj dostopnosti za oţivitev jadranskega zaledja
Rete ciclistica intermodale transfrontaliera /
1
1.3
INTERBIKE
Čezmejne intermodalne kolesarske povezave
Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione
1
1.4
CARSO - KRAS
territoriale / Trajnostno upravljanje naravnih virov in
teritorialna kohezija
Competitività delle PMI – Innovazione e cooperazione tra
2
2.1
ICON
imprese / Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno
podjetništvo
Co-generazione di conoscenza competitiva tra le università e
2
2.1
KNOW US
le PMI / Soustvarjanje konkurenčnega znanja med univerzami
in MSP
Valorizzazione e promozione di itinerari turistici “slow” tra
2
2.2
SLOWTOURISM
l'Italia e la Slovenia / Valorizacija in promocija turističnih
“slow” poti med Italijo in Slovenijo
Centro Interregionale di Tecnologie Fotoniche Ultra-veloci per
2
2.3
CITIUS
la Spettroscopia / Medregijski center za ultrahitre fotonske
tehnologije v spektroskopiji
Transregional Network for Innovation and Technology Transfer
to Improve Health Care /
Rete Transregionale per l’Innovazione ed il Trasferimento
2
2.3
TRANS2CARE
Tecnologico per il Miglioramento della Sanità /
Transregionalno omreţje za inovacijo in prenos tehnološkega
znanja za izboljšanje zdravstva
Plurilinguismo quale ricchezza e valore dell'area
3
3.2
JEZIK-LINGUA
transfrontaliera italo-slovena / Večjezičnost kot bogastvo in
vrednota čezmejnega slovensko-italijanskega območja
Musei sloveni e italiani in rete /
3
3.2
OPENMUSEUMS
Mreţa slovenskih in italijanskih muzejev
Parco Archeologico dell’Alto Adriatico /
3
3.2
PArSJAd
Arheološki parki severnega Jadrana
Progetto per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio
3
3.2
SHARED CULTURE
culturale condiviso / Projekt za poznavanje in dostopnost
skupne kulturne dediščine
E-Health nella macroarea transfrontaliera /
3
3.3
E-HEALTH
E-Zdravje na čezmejnem območju
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih
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V poglavju 2.1.2, v delu, ki se nanaša na javni razpis št. 01/2009, so navedeni datumi podpisa
Pogodb o dotaciji sofinanciranja med OU in VP strateških projektov.
Na dan priprave tega Letnega poročila se v okviru projektov izvajajo aktivnosti, predvidene v
posameznih delovnih sklopih. Aktivnosti, izvedene v obdobju, ki ga zajema Letno poročilo se
nanašajo, na primer, na koordinacijo in upravljanje projekta ter na posamezne projektne
dejavnosti.
V zvezi z upravljanjem strateških projektov so aktivnosti STS zajemale stalno pomoč 16 VP,
predvsem pri postopkih uveljavljanja večjih sprememb, pregledovanjem vmesnih poročil VP in
zahtevkov za izplačilo, reševanjem specifičnih teţav, povezanih z izvajanjem projektnih
aktivnosti (na primer v povezavi z zahtevkom za predplačilo, z izvajanjem postopkov javnega
naročanja, s postopki za pridobitev sluţnosti ali začasne uporabe nepremičnin ali pridobitve
ustreznih dovoljen za izvedbo investicij, itd.).
V letu 2012 so bili zelo zahtevni za STS postopki, povezani z uveljavljanjem večjih sprememb, za
katere lahko v teku izvajanja projekta zaprosi VP, tudi v imenu ostalih PP. V tabeli so navedeni
podatki o številu zahtevanih in odobrenih sprememb s strani OU in NO za projekte, sofinancirane
v okviru javnega razpisa št. 01/2009.
Javni razpis št. 01/2009. Spremembe projekta, za katere so zaprosili VP.
Vrsta spremembe, skladno s 4. in 7. členom
Pogodbe o dotaciji sofinanciranja
Pred.
naloga

Akronim
projekta

Climaparks

Št. prošenj
Spremembe Spremembe Spremembe Spremembe Podaljšanje Aktivnosti
za spremembe
v
delov
trajanja
izven
partnerstva
med
kategorijami
letni
B.5 in E
projekta
upr.
izdatkov
dinamiki
območja
prijavnice
6
1
5
5
0
0
0

Sigma 2

6

1

2

1

1

1

2

Carso - Kras

8

1

6

5

2

1

2

Adria A

6

2

4

2

0

0

1

Safeport

2

1

2

0

0

0

0

Interbike

2

0

1

1

0

0

1

Slowtourism

5

1

5

0

0

1

3

Citius

4

1

3

0

0

0

0

Icon

15

1

8

0

2

1

6

Know Us

3

1

2

0

0

1

0

Trans2Care

3

0

3

3

0

0

0

Jeziklingua

5

0

4

1

0

1

0

E-Health

8

1

8

1

0

1

0

Shared Culture

5

0

4

0

1

1

0

Parsjad

3

0

3

0

0

1

2

Openmuseums

2

1

2

1

0

0

0

Skupaj –
83
12
62
strateški projekti
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

20

6

9

17

PN 1

PN 2

PN 3
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RAZPIS ŠT. 02/2009 ZA PREDLOŢITEV STANDARDNIH PROJEKTOV
V okviru javnega razpisa za predloţitev standardnih projektov je bilo odobreno sofinanciranje 51
projektov v skupni vrednosti 58.972.603,52 EUR. Postopek odobritve prvih 49 projektov se je
pričel na 10. redni seji NO z dne 29. julija 2011 in se je zaključil 18. oktobra 2011 na 11. redni
seji NO (glej Letno poročilo o izvajanju 2011).
Prijavitelja dodatnih dveh projektov (MODEF, CAMAA), za katere sofinanciranje prvotno ni bilo
odobreno zaradi pomanjkanja razpoloţljivih sredstev za sofinanciranje v celoti, sta v mesecu
novembru 2011 na Deţelno upravno sodišče Furlanije Julijske krajine vloţila pritoţbi zoper sklep
NO z dne 29. julija 2011 (podrobnejše informacije o pritoţbah vsebuje Letno poročilo o izvajanju
2011 v poglavju 2.3).
NO je na 12. redni seji, 6. julija 2012, sprejel odločitev o dodelitvi preostankov sredstev
prednostne naloge 1 in prednostne naloge 3 javnega razpisa št. 02/2009 za sofinanciranje
dodatnih upravičenih projektov, uvrščenih na prednostno lestvico prednostnih nalog 1 in 3 (t.j.
projekta MODEF in CAMAA). NO je ob tem odločil, da je dodelitev sredstev pogojena z izidom
pritoţbenih postopkov.
NO je obenem določil, da je potrebno Opis stroškovnega načrta obeh projektov spremeniti oz.
prilagoditi višini razpoloţljivih sredstev, da se na ta način omogoči sofinanciranje projektov v
celoti.
10. in 20. septembra 2012 sta prijavitelja pritoţbi, vloţeni na Deţelno upravno sodišče Furlanije
Julijske krajine umaknili in izpolnili pogoj NO za odobritev sofinanciranja.
Na dan priprave tega poročila so bile podpisane Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med OU in VP
standardnih projektov za vseh 51 projektov. V poglavju 2.1.2, v delu, ki se nanaša na javni razpis
št. 02/2009, so navedeni datumi podpisa Pogodb o dotaciji sofinanciranja.
Projekti so trenutno v fazi izvajanja aktivnosti, predvidenih v posameznih delovnih sklopih.
Sledi seznam projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa za standardne projekte št.
02/2009, po prednostnih nalogah. Podrobnejši finančni podatki so navedeni v poglavju 2.1.2.
Javni razpis št. 02/2009. Odobreni projekti: specifični cilj - prednostna naloga in operativni cilj.
Specifični
cilj Operativni
Akronim projekta
Naslov projekta
Prednostna
cilj
naloga
1

1.1

SALTWORKS

Valorizzazione ecosostenibile delle saline tra Italia e
Slovenia / Ekološko trajnostno vrednotenje solin med Italijo
in Slovenijo

1

1.1

BioDiNet

Rete per la conservazione della biodiversità e del paesaggio
culturale / Mreţa za varovanje biotske raznovrstnosti in
kulturne krajine

1

1.1

ADRIAWET 2000

Adriatic wetlands for nature 2000 / Zone umide
dell’adriatico per Natura 2000 / Jadranska mokrišča za
omreţje Natura 2000

1

1.1

TESSI

Teaching Sustainability across Slovenia and Italy / Educare
alla Sostenibilità in Slovenia ed in Italia / Poučevanje
trajnosti v Sloveniji in Italiji
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Specifični
cilj Prednostna
naloga

Operativni
cilj

Akronim projekta

Naslov projekta

1

1.2

GOTRAWAMA

Gestione delle acque transfrontaliere delle aree urbane di
Gorizia e Nova Gorica / Čezmejni sistem za upravljanje z
vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice

1

1.2

FUTURELIGHTS

L’illuminazione del futuro /
Javna razsvetljava prihodnosti

1

1.2

ASTIS

Acque Sotterranee e di Transizione Isonzo-Soča /
Podzemne vode čezmejnih vodonosnikov Isonzo-Soča

1

1.2

EnergyViLLab

Network di Living Lab virtuosi nel risparmio energetico e
nello sviluppo di fonti di energia rinnovabili / Mreţa
virtuoznih ţivih laboratorijev za varčno rabo energije in
razvoj obnovljivih virov energije

ISO – TO

Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento
ambientale e territoriale, la tutela e gestione coordinata
del bacino idrografico dell’Isonzo-Soča mediante la
depurazione ed il collettamento delle acque reflue urbane –
Comune di Tolmin / Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje
onesnaţevanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje
povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda – Občina Tolmin

ISO - PRA

Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento
ambientale e territoriale, la tutela e gestione coordinata
del bacino idrografico dell’Isonzo-Soča mediante la
depurazione ed il collettamento delle acque reflue urbane –
Comune di Pradamano / Čezmejno sodelovanje za
zmanjšanje onesnaţevanja okolja, varstvo in koordinirano
upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda – Občina Pradamano

ISO-PRE

Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento
ambientale e territoriale, la tutela e gestione coordinata
del bacino idrografico dell’Isonzo-Soča mediante la
depurazione ed il collettamento delle acque reflue urbane –
Comune di Premariacco / Čezmejno sodelovanje za
zmanjšanje onesnaţevanja okolja, varstvo in koordinirano
upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda – Občina Premariacco

ISO-GIO

Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento
ambientale e territoriale, la tutela e gestione coordinata
del bacino idrografico dell’Isonzo-Soča mediante la
depurazione ed il collettamento delle acque reflue urbane –
Comune di San Giovanni al Natisone / Čezmejno
sodelovanje za zmanjšanje onesnaţevanja okolja, varstvo in
koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko
zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina San
Giovanni al Natisone

1

1

1

1

1

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

ISO – RE

Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento
ambientale e territoriale, la tutela e gestione coordinata
del bacino idrografico dell’Isonzo-Soča mediante la
depurazione ed il collettamento delle acque reflue urbane –
Comune di Remanzacco / Čezmejno sodelovanje za
zmanjšanje onesnaţevanja okolja, varstvo in koordinirano
upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda – Občina Remanzacco
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Specifični
cilj Prednostna
naloga

Operativni
cilj

Akronim projekta

Naslov projekta

Joint Geo-Information System (GIS) for Emergency
Protection of Drinking Water Resources /
1

1.2

GEP

Sistema informativo territoriale (GIS) congiunto per la
protezione delle risorse d'acqua potabile in casi di
emergenza /
Skupni geoinformacijski sistem (GIS) za varovanje virov
pitne vode v izrednih dogodkih

1

1.2

ISO-PA

Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento
ambientale e territoriale, la tutela e gestione coordinata
del bacino idrografico dell’Isonzo-Soča mediante la
depurazione ed il collettamento delle acque reflue urbane –
Comune di Pavia di Udine / Čezmejno sodelovanje za
zmanjšanje onesnaţevanja okolja, varstvo in koordinirano
upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda – Občina Pavia di Udine

1

1.2

HYDRO KARST

L’acquifero del Carso quale risorsa idrica strategica
transfrontaliera / Kraški vodonosnik kot strateški čezmejni
vodni vir

1

1.2

MODEF

Creazione e sperimentazione congiunta di modelli per
l’ottimizzazione dell’utilizzo di energia fotovoltaica /
Skupna izdelava in raziskava modelov za optimizacijo
uporabe fotovoltaične energije

1

1.3

CroCTaL

Il paesaggio e le ciclovie transfrontaliere /
Krajina in čezmejne kolesarske poti

1

1.3

TIP

Piattaforma Integrata Transfrontaliera /
Čezmejna integrirana platforma

1

1.4

IDAGO

Miglioramento dell’accessibilità e dell’attrattiva /
Izboljšanje dostopnosti in atraktivnosti

2

2.1

PROFILI

Creazione di una piattaforma transfrontaliera di servizi per
il miglioramento dei Processi della Filiera allargata delle
costruzioni edili / Oblikovanje čezmejne platforme storitev
za izboljšanje procesov širšega področja gradbenih objektov

2

2.1

TRANSARMON

Armonizzazione delle normative a favore delle PMI
transfrontaliere / Usklajevanje zakonodaje v korist
čezmejnih MSP

2

2.2

Heritaste

Le vie dei saperi e dei sapori /
Poti okusov in doţivetij

2

2.2

AGROTUR

Agroturistica carsica / Kraški agroturizem

2

2.2

MOTOR

Incubatore turistico mobile /
Mobilni turistični inkubator

2

2.2

UE LI JE II

Olio d’oliva: il simbolo della qualità nell’area
transfrontaliera / Oljčno olje: simbol kakovosti v
čezmejnem prostoru

2

2.2

LANATURA

Tradizione ed inovazione nell’utilizzo di materiali
agrozootecnici / Tradicija in inovacije v uporabi ţivalskih
materialov

2

2.2

SOLUM

Un comune percorso attraveso i sapori tradizionali /
Skupna pot skozi tradicijo (in) okusov

2

2.2

T-lab

Laboratorio delle opportunità turistiche delle regioni
transfrontaliere di Slovenia e Italia / Laboratorij turističnih
priloţnosti obmejnih regij Slovenije in Italije
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Specifični
cilj Prednostna
naloga

Operativni
cilj

Akronim projekta

Naslov projekta

2

2.3

GLIOMA

Identificazione di nuovi marcatori di cellule staminali
tumorali a scopo diagnostico e terapeutico / Določanje
novih biomarkerjev moţganskih tumorjev – gliomov za
diagnozo in kot nove tarče zdravljenja

IPforSMEs

La integrazione transfrontaliera nella gestione della
proprietà intellettuale (IP) come leva di competitività
regionale /
Vloga intelektualne lastnine (IP) pri oblikovanju regionale
dodane vrednosti skozi medregionalno izmenjavo IP

2

2.3

2

2.3

BELLIMPRESA

Razionalizzazione delle risorse interne e diffusione di una
cultura di impresa mirate alla multifunzionalità ed alla
sostenibilità economica delle aziende zootecniche /
Racionalizacija notranjih virov in razširitev dobre rejske
prakse, nanašajoče se na multifunkcionalno in trajnostno
gospodarjenje na ţivinorejskih obratih

2

2.3

INNOVAQUA

Rete per l’innovazione tecnologica in acquacoltura /
Omreţje za tehnološko inovacijo v ribogojstvu

2

2.3

WINE NET

Rete di cooperazione per il miglioramento delle qualità
della filiera vitivinicola con soluzioni innovative /
Kooperacijska mreţa za izboljšanje kvalitete vinske
industrije z inovativnimi solucijami

2

2.3

MACC

Creazione di un centro per il coordinamento, la ricerca e il
restauro dell’arte moderna e contemporanea /
Postavitev centra za koordinacijo, raziskave in restavracijo
modernih in sodobnih umetnosti

STUDY CIRCLES

Laboratorio transfrontaliero di sviluppo delle risorse umane
e delle reti di cooperazione per la valorizzazione delle
risorse del territorio / Čezmejni laboratorij za razzo
človeških virov in mreţ sodelovanja za ovrednotenje znanja
in virov na območju

2

2.4

3

3.1

SIIT

School-oriented Interactive Identification Tools (SIIT):
exploring biodiversity in a cross-border area. Strumenti
interattivi per l’identificazione della biodiversità: un
progetto educativo in un’area transfrontaliera / Schooloriented Interactive Identification Tools (SIIT): exploring
biodiversity in a cross-border area. Interaktivna določevalna
orodja za šole: spoznavanje biotske pestrosti na
čezmejnem območju

3

3.2

PESCA

Progetto di Educazione ad un Sano Consumo Alimentare /
Projekt o vzgoji za zdravo prehrano

3

3.2

EDUKA

Educare alla diversità /
Vzgajati k različnosti

3

3.2

ALISTO

Ali sulla storia /
Na krilih zgodovine

3

3.2

Living Fountains

Ripristino dei pozzi e stagni nella zona transfrontaliera /
Oţivljanje vodnjakov in kalov v čezmejnem območju

3

3.2

LEX

Analisi, applicazione e sviluppo della tutela delle Minoranze
in Italia e Slovenia / Analiza, izvajanje in razvoj zaščite
narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji

3

3.2

CAMAA

Centro per le Architetture Militari dell’Alto Adriatico /
Center za severno-jadransko vojaško arhitekturo
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Specifični
cilj Prednostna
naloga

Operativni
cilj

Akronim projekta

Naslov projekta

3

3.3

JULIUS

Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale e
utilizzo congiunto di infrastrutture sportive nell’area
transfrontaliera dalle Alpi Giulie all’Adriatico / Raba in
ovrednotenje kulturne dediščine ter skupna uporaba športne
infrastrukture na čezmejnem območju od Julijskih Alp do
Jadrana

3

3.3

IntegrAid

Approccio integrato al miglioramento dell’assistenza medica
d’urgenza / Integriran pristop k izboljšanju nujne
medicinske pomoči

3

3.3

PANGeA

Attività fisica e nutrizione per un invecchiamento di qualità
/ Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje

3

3.3

SIGN

Network genetico sloveno-italiano /
Slovensko italijanska genetska mreţa

3

3.3

e-surgerynet

Rete Chirurgica in macroarea transfrontaliera /
Kirurška mreţa na razširjenem čezmejnem območju

3

3.3

e-cardionet

Rete Cardiologica in macroarea transfrontaliera /
Kardiološka mreţa na širšem čezmejnem območju

3

3.3

SEA

Social economy agency agenzia per l’economia sociale /
Agencija za socialno ekonomijo

Social HOusing Watch - Osservatorio sperimentale delle
politiche di Social Housing in relazione alle politiche di
3
3.3
S.HO.W.
welfare / Social HOusing Watch - Poskusni observatorij
politik Socialnih Stanovanj v razmerju s politikami socialne
blaginje
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

V zvezi z upravljanjem standardnih projektov so aktivnosti STS v letu 2012 zajemale stalno
pomoč 49 VP, predvsem pri postopkih uveljavljanja večjih sprememb, pregledovanjem vmesnih
poročil VP in zahtevkov za izplačilo, reševanjem specifičnih teţav, povezanih z izvajanjem
projektnih aktivnosti (na primer v povezavi z zahtevkom za predplačilo, z izvajanjem postopkov
javnega naročanja, s postopki za pridobitev sluţnosti ali začasne uporabe nepremičnin ali
pridobitve ustreznih dovoljen za izvedbo investicij, itd.).
Zelo zahtevni za STS so bili v letu 2012 postopki povezani z uveljavljanjem večjih sprememb, za
katere lahko v teku izvajanja projekta zaprosi VP, tudi v imenu ostalih PP. V tabeli so navedeni
podatki o številu zahtevanih in odobrenih sprememb s strani OU in NO za projekte, sofinancirane
v okviru javnega razpisa št. 02/2009.
Javni razpis št. 02/2009. Spremembe projekta, za katere so zaprosili VP.
Vrsta spremembe, skladno s 4. in 7. členom
Pogodbe o dotaciji sofinanciranja
Pred.
naloga

PN 1

Akronim
projekta

Št. prošenj
Spremembe Spremembe Spremembe Spremembe Podaljšanje Aktivnosti
za spremembe
v
delov
trajanja
izven
partnerstva
med
kategorijami
letni
B.5 in E
projekta
upr.
izdatkov
dinamiki
območja
prijavnice

CroCTaL

2

2

0

2

2

0

0

TIP

1

1

0

1

1

0

0

SALTWORKS

1

0

1

1

0

0

0
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Vrsta spremembe, skladno s 4. in 7. členom
Pogodbe o dotaciji sofinanciranja
Pred.
naloga

Akronim
projekta

PN 1

BioDiNet

0

0

0

0

0

0

0

ISO - TO

0

0

0

0

0

0

0

ISO - PRE

1

1

1

1

0

0

0

GOTRAWAMA

0

0

0

0

0

0

0

ISO - PRA

1

1

1

1

0

0

0

ISO - GIO

1

1

1

1

0

0

0

ISO - RE

1

1

1

1

0

0

0

ISO - PA

1

1

1

1

0

0

0

GEP

2

0

2

1

0

0

0

ASTIS

0

0

0

0

0

0

0

IDAGO

0

0

0

0

0

0

0

ADRIAWET 2000

2

2

0

2

1

0

0

EnergyViLLab

2

2

1

1

2

0

0

FUTURELIGHTS

0

0

0

0

0

0

0

HYDRO KARST

1

1

1

1

1

0

0

TESSI

0

0

0

0

0

0

0

MODEF

0

0

0

0

0

0

0

PROFILI

2

1

1

1

1

0

0

MACC

3

3

0

3

3

0

0

MOTOR

1

0

1

1

0

0

1

WINE NET

1

0

1

0

0

0

0

AGROTUR

4

0

0

0

0

0

4

Heritaste

1

1

0

1

1

0

0

STUDY CIRCLES

1

0

1

1

0

0

0

TRANSARMON

2

0

2

2

0

0

0

UE LI JE II

1

0

1

1

0

0

0

LANATURA

2

0

1

1

0

0

1

IPforSMEs

1

0

1

0

0

0

0

GLIOMA

2

0

1

0

0

0

1

SOLUM

2

1

1

0

0

0

1

T-lab

4

1

1

1

1

0

1

INNOVAQUA

1

0

1

1

0

0

0

BELLIMPRESA

1

0

1

1

0

0

0

PESCA

1

1

0

1

0

0

0

JULIUS

3

3

1

2

2

0

0

EDUKA

3

0

3

1

0

0

0

ALISTO

4

4

0

1

1

0

0

PN 2

PN 3

Št. prošenj
Spremembe Spremembe Spremembe Spremembe Podaljšanje Aktivnosti
za spremembe
v
delov
trajanja
izven
partnerstva
med
kategorijami
letni
B.5 in E
projekta
upr.
izdatkov
dinamiki
območja
prijavnice
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Vrsta spremembe, skladno s 4. in 7. členom
Pogodbe o dotaciji sofinanciranja
Pred.
naloga

Akronim
projekta

Št. prošenj
Spremembe Spremembe Spremembe Spremembe Podaljšanje Aktivnosti
za spremembe
v
delov
trajanja
izven
partnerstva
med
kategorijami
letni
B.5 in E
projekta
upr.
izdatkov
dinamiki
območja
prijavnice

PN 3

IntegrAid

2

0

2

2

0

0

0

Living Fountains

3

0

2

3

1

0

0

LEX

2

0

2

2

0

0

0

SIIT

1

1

0

0

0

0

0

PANGeA

1

0

0

0

0

0

1

SIGN

0

0

0

0

0

0

0

e-surgerynet

1

1

1

1

0

0

0

S.HO.W.

1

0

0

0

0

1

0

SEA

4

0

3

1

0

0

1

e-cardionet

0

0

0

0

0

0

0

CAMAA

0

0

0

0

0

0

0

71
30
38
Skupaj –
standardni projekti
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

42

17

1

11

JAVNI RAZPIS ŠT. 03/2011 ZA PREDLOŢITEV STANDARDNIH PROJEKTOV – SREDSTVA
NAMENJENA OŢJEMU KOPENSKEMU OBMOČJU
Javni razpis (skupna vrednost razpisanih sredstev: 17.564.389,92 EUR) je bil potrjen 11. marca
2011, v okviru 19. dopisne seje NO. Priloţena razpisna dokumentacija, vključno s Priročnikom za
ocenjevanje projektov, je bila odobrena na 20. dopisni seji NO, ki se je zaključila 1. aprila 2011.
Javni razpis in priloge k razpisu so bile objavljene v Uradnem listu Avtonomne deţele Furlanije
Julijske krajine št. 14 z dne 6. aprila 2011 in Uradnem listu Republike Slovenije št. 26 z dne 8.
aprila 2011. Do predvidenega roka (25. maja 2011) je prispelo 134 projektnih predlogov.
Velja izpostaviti, da so bila v zvezi s 3. in 4. točko 15. poglavja »Vloga in razpisna
dokumentacija« javnega razpisa št. 03/2011 – različica v italijanskem jeziku - podana pojasnila,
ki zadevajo rok do katerega morajo prispeti zahtevane dopolnitve in/ali pojasnila s strani
prijaviteljev. NO je na 26. dopisni seji, ki se je pozitivno zaključila 9. septembra 2011, odobril
omenjena pojasnila kot dopolnitev k besedilu javnega razpisa. Deţelni odbor Furlanije Julijske
krajine se je s sklepom št. 1675 z dne 15. septembra 2011 seznanil z odločitvijo NO. Dopolnitev
javnega razpisa je bila objavljena v Uradnem listu Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine
št. 38 z dne 21. septembra 2011.
NO je v okviru 28. dopisne seje, ki se je zaključila 22. decembra 2011, odobril seznam
upravičenih projektnih predlogov, ki se posredujejo v ocenjevanje kakovosti, in neupravičenih
projektnih predlogov po posamezni prednostni nalogi. Seznami so bili 23. decembra 2011
objavljeni na spletni strani Programa. 27. decembra so bili imenovani ocenjevalci čezmejne
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delovne skupine (ČDSO) za izvajanje ocenjevanja kakovosti upravičenih projektnih predlogov, ki
se je pričel 20. januarja 2012 in zaključil 5. aprila 2012.
NO je na 12. redni seji, ki je potekala v Novi Gorici 6. julija 2012, odobril prednostne lestvice
projektov javnega razpisa št. 03/2011 po posameznih prednostnih nalogah. Za 7 projektov, za
katere je bila ugotovljena najmanj 20% razlika med ocenama slovenskih in italijanskih
ocenjevalcev (BIMOBIS, MINA, PRATICONS, LIVINGLADNSCAPE, ZBORZBIRK, AGRIKNOWS in ECHOS)
je NO sprejel pogoje, ki jih je potrebno vključiti v Pogodbo o dotaciji sofinanciranja in posebne
korektivne ukrepe za izboljšanje doseganja določenih meril v okviru projekta, vključno z
morebitnimi spremembami stroškovnega načrta.
Datumi podpisa Pogodb o dotaciji sofinanciranja med OU in VP so navedeni v naslednjem
poglavju 2.1.2 tega poročila v delu, ki se nanaša na javni razpis št. 03/2011 za standardne
projekte – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju. Na dan priprave tega Poročila so
omenjeni projekti v začetni fazi izvajanja predvidenih aktivnosti.
Sledi seznam projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa za standardne projekte št.
03/2011 – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju po prednostnih nalogah.
Podrobnejši finančni podatki so navedeni v poglavju 2.1.2.
Javni razpis št. 03/2011. Odobreni projekti: specifični cilj - prednostna naloga in operativni cilj.
Specifični
cilj Operativni
Akronim projekta
Naslov projekta
Prednostna
cilj
naloga
1

1.1

TRECORALA

TREzze e CORalligeno dell’ALto Adriatico: valorizzazione e
gestione sostenibile / Grebeni in koraligen severnega
Jadrana: ovrednotenje in trajnostno upravljanje v Trţaškem
zalivu

1

1.2

CAMIS

Attivita coordinate per la gestione del fiume Isonzo,
Coordinated activities for management of Isonzo Soča /
Usklajene aktivnosti za upravljanje reke Soče, Coordinated
activities for management of Isonzo Soča

1

1.2

ENRI

Energie rinnovabili e risparmio energetico per il terzo
settore / Obnovljivi viri energije in energetsko varčevanje
za tretji sektor

1

1.3

BIMOBIS

Mobilità ciclistica tra la Slovenia e l`Italia /
Kolesarska mobilnost med Slovenijo in Italijo

TRADOMO

Miglioramento dell'accessibilità sostenibile e della mobilità
sul territorio del Programma Transfrontaliero /
Izboljšanje trajnostne dostopnosti in mobilnosti na
čezmejnem programskem območju

1

1.3

2

2.1

FARmEAT

Dal pascolo alla tavola: valorizzazione delle aree rurali
transfrontaliere attraverso lo sviluppo della zootecnia
sostenibile / Od paše do obloţene mize: ovrednotenje
čezmejnih kmetijskih območij z razvojem sonaravne
ţivinoreje

2

2.1

NUVOLAK

Piattaforma imprenditoriale billingue per il supporto alla
realizzazione di iniziative imprenditoriali transfrontaliere /
Dvojezična podjetniška spletna platforma za podporo pri
realizaciji čezmejnih podjetniških priloţnosti

2

2.1

OGV

Orti goriziani /
Goriški vrtovi
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Specifični
cilj Prednostna
naloga

Operativni
cilj

Akronim projekta

Naslov projekta

2

2.1

VISO

Viticoltura sostenibile e valorizzazione delle risorse
territoriali nella filiera vitivinicola /
Ovrednotenje obmejnih potencialov trajnostnega
vinogradništva v verigi od pridelovalca do potrošnika

2

2.2

ENJOY_TOUR

Buon appetito sulle strade del gusto transfrontaliere /
Dober tek na čezmejnih poteh okusov

2

2.2

RURAL

Sviluppo transfrontaliero del turismo rurale e promozione
congiunta dei prodotti tipici e di qualità tra i comuni di
prepotto e kanal ob soči /
Čezmejni razvoj turizma na podeţelju in skupna promocija
kakovostnih tipičnih izdelkov občin Prepotto in Kanal ob Soči

2

2.3

PROTEO

Il centro transfrontaliero per lo studio di proteine per la
ricerca e la diagnostica oncologica /
Čezmejni center za študij proteinov za onkološko raziskavo
in diagnostiko

2

2.3

SHARTEC

Condivisione delle tecnologie innovative di produzione nelle
regione transfrontaliera / Izmenjava inovativnih proizvodnih
tehnologij v obmejnih regijah

2

2.4

MINA

Inquinanti Ambientali e Malattie Neurodegenerative: uno
studio multidisciplinare basato su ricerca, formazione ed
innovazione / Okoljski onesnaţevalci in nevrodegenerativne
bolezni: multidisciplinarna študija, ki temelji na raziskavah,
usposabljanju in inovativnosti

3

3.1

Agri-Knows

Trasferimento delle conoscenze in agricoltura come valore
aggiunto per la tutela dell’ambiente /
Prenos znanja v kmetijstvu kot dodana vrednost pri zaščiti
okolja

3

3.2

ECHOS

Echi transfrontalieri /
Čezmejni odmevi

3

3.2

LIVING LANDSCAPE

Il Paesaggio vivo del Carso: un progetto di ricerca e
formazione per riconoscere e valorizzare il patrimonio
culturale e l’ambiente transfrontaliero /
Ţiva krajina Krasa: raziskovalni in izobraţevalni projekt na
področju prepoznavanja in valorizacije čezmejne dediščine
in okolja

3

3.2

POT MIRU - VIA DI PACE

Sentieri storici della Prima Guerra Mondiale dalle Alpi al
Adriatico / Zgodovinske poti prve svetovne vojne od Alp do
Jadrana

3

3.2

PratiCons

Pratiche di conservazione del patrimonio architettonico /
Prakse konservatorstva arhitekturne dediščine

L’eredità culturale nelle collezioni fra Alpi e Carso /
Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu
območju
3

3.2

ZBORZBIRK

V zvezi z upravljanjem standardnih projektov – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu
območju - so aktivnosti STS v letu 2012 zajemale stalno pomoč 20 VP, predvsem pri postopkih
priprave potrebne dokumentacije in sklenitve Pogodbe o partnerstvu ter Pogodbe o dotaciji
sofinanciranja, pri postopkih uveljavljanja večjih sprememb, pregledovanjem vmesnih poročil VP
in zahtevkov za izplačilo, reševanjem specifičnih teţav, povezanih z izvajanjem projektnih
aktivnosti (na primer v povezavi z zahtevkom za predplačilo, z izvajanjem postopkov javnega
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naročanja, s postopki za pridobitev sluţnosti ali začasne uporabe nepremičnin ali pridobitve
ustreznih dovoljen za izvedbo investicij, itd.).
V letu 2012 so bili zelo zahtevni za STS postopki povezani z uveljavljanjem večjih sprememb, za
katere lahko v teku izvajanja projekta zaprosi VP, tudi v imenu ostalih PP. V tabeli so navedeni
podatki o številu zahtevanih in odobrenih sprememb s strani OU in NO za projekte, sofinancirane
v okviru javnega razpisa št. 03/2011 – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju.

Javni razpis št. 03/2011. Spremembe projekta, za katere so zaprosili VP.
Vrsta spremembe, skladno s 4. in 7. členom
Pred.
naloga

PN 1

PN 2

PN 3

Pogodbe o dotaciji sofinanciranja

Akronim
projekta

Št. prošenj
za
spremembe

Spremembe

Trecorala

0

0

BIMOBIS

0

0

0

0

0

0

0

TRADOMO

0

0

0

0

0

0

0

ENRI

0

0

0

0

0

0

0

CAMIS

1

1

0

0

0

0

0

SHARTEC

0

0

0

0

0

0

0

FarMeat

0

0

0

0

0

0

0

VISO

0

0

0

0

0

0

0

NUVOLAK

1

0

1

0

0

0

0

Mina

1

0

1

1

0

0

0

OGV

0

0

0

0

0

0

0

Proteo

1

0

1

1

0

0

0

RURAL

0

0

0

0

0

0

0

partnerstva

Spremembe Spremembe v Spremembe Podaljšanje Aktivnosti
delov
trajanja
izven
med
letni
kategorijami
dinamiki
B.5 in E
projekta
upr.
izdatkov
območja
prijavnice
0
0
0
0
0

EnjoyTour

0

0

0

0

0

0

0

POT MIRU –
VIA DI PACE

0

0

0

0

0

0

0

ZBORZBIRK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PratiCons

1

1

0

0

0

0

0

ECHOS

1

0

1

1

0

0

0

LIVING
LANDSCAPE
AGRIKNOWS

Skupaj –
standardni projekti –
sredstva namenjena
6
2
4
3
0
0
0
oţjemu kopenskemu
območju
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu
območju
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OU in STS sta v letu 2012 obravnavala 6 zahtev za dostop do dokumentacije, ki so jih vloţili
prijavitelji projektnih predlogov v okviru javnega razpisa št. 03/2011, za katere ni bilo odobreno
sofinanciranje. Podrobnejše informacije o omenjenih zahtevah so opisane v poglavju 2.3.
Povzetek odločanja NO, ki se nanaša na referenčno obdobje tega poročila.
Dopisna seja se ni zaključila uspešno. Programski partner Republika Slovenija ni izrazil
29. dopisna seja
soglasja k predlogu.

19. december 2011
– 4. januar 2012

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

30. dopisna seja

Seja se je zaključila uspešno.

29. februar –
8. marec 2012

Odobritev sprememb, za katere so zaprosili VP strateških projektov z akronimom ADRIA
A, CARSO-KRAS, CLIMAPARSKS, SIGMA2 in SLOWTOURISM.

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

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

24. maj – 7. junij
2012

Potrditev Letnega poročila o izvajanju 2011.
Besedilo poročila je bilo dopolnjeno in spremenjeno v skladu s pripombami, ki so jih
posredovali programski partner Republika Slovenija, Deţela Veneto in Deţela Emilia
Romagna in se nanašajo na aktivnosti, ki so bile izvedene do datuma priprave poročila
za leto 2011, t.j. 30. april 2012.

12. redna seja NO

1. Javni razpis za predloţitev standardnih projektov št. 03/2011 – sredstva namenjena
oţjemu kopenskemu območju: odobritev končnih prednostnih lestvic;
2. Dodelitev preostankov sredstev Programa: odobritev;
3. Projekt tehnične pomoči: potrditev sprememb;
4. Pospešitev izvajanja Programa: stanje izvajanja in predlogi;
5. Kohezijska politika v novem programskem obdobju in nove uredbe;
6. Poročilo o reviziji s strani EK;
7. Poročilo o ugotovitvah revizij operacij, izvedenih v letu 2011;
8. Razno:
projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 01/2009;

Nova Gorica, 6. julij
2012

33. dopisna seja
10. - 17. julij 2012

Seja se je zaključila uspešno.
Potrditev predloga formule za zniţanje sredstev v primeru samodejnega prenehanja
prevzetih obveznosti.
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Seja se je zaključila uspešno.

34. dopisna seja

Odobritev sprememb strateških projektov ICON in PArSJAd; odobritev sprememb
partnerstva standardnih projektov javnega razpisa št. 02/2009: ENERGY VILLAB, JULIUS,
PROFILI ter projekta javnega razpisa št. 03/2011: PratiCons; odobritev podaljšanja
obdobja trajanja projektov PArSJAd, Jezik-Lingua in S.H.O.W.; informacija NO o
spremembah projekta ADRIA A, ki jih je potrdil OU.

24. september –
2. oktober 2012

Seja se je zaključila uspešno.

35. dopisna seja

Odobritev sprememb strateškega projekta KNOW US, odobritev sprememb partnerstva
standardnega projekta – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju PROTEO,
informacija NO o spremembah standardnih projektov – sredstva namenjena oţjemu
kopenskemu območju TRADOMO in BIMOBIS ter odobritev podaljšanja obdobja trajanja
strateškega projekta ICON.

29. oktober –
6. november 2012

36. dopisna seja
27. november –
4. decemebr

Seja se je zaključila uspešno.

in nato podaljšana
do 11. Decembra
(na zahtevo
programskega
partnerja Republika
Slovenija)

Odobritev popravka formule za izračun samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti.

Seja se ni zaključila uspešno, zaradi negativnega stališča projektnih partnerjev Deţela
Veneto, Deţela Emilia Romagna in Republika Slovenija.

37. dopisna seja
12. – 28. december
2012

Sprememba projekta Tehnične pomoči – začasna št. 4TA03-2009 za start-up PČS
Slovenija-Italija 2014-2020. Dodelitev sredstev za pripravo predhodnega vrednotenja in
operativnega programa.
Seja se je zaključila uspešno.

38. dopisna seja
6.

Odobritev sprememb partnerstva strateškega projekta E-HEALTH in standardnega
projekta E-SURGERYNET.
Odobritev podaljšanja obdobja trajanja strateških projektov E-HEALTH in SLOWTURISM.
Odobritev sprememb standardnega projekta – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu
območju MINA.
Informacija NO o spremembah standardnega projekta HYDROKARST.
Seja se je zaključila uspešno.

19. - 26. februar
2013

Odobritev podaljšanja obdobja trajanja in sprememb strateškega projekta CARSO-KRAS.
Informacija NO o spremembah strateškega projekta SLOWTOURISM in standardnih
projektov javnega razpisa št. 02/2009: T-lab, IPforSMEs ter projekta javnega razpisa št.
03/2011: CAMIS.

30. januar –
februar 2013

39. dopisna seja
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Seja se je zaključila uspešno.

40. dopisna seja
19. februar
marec 2013

-

5.

41. dopisna seja
22. marec – 8. april
2013
42. dopisna seja
22. marec – 8. april
2013

Odobritev sprememb projekta Tehnične pomoči – začasna št. 4TA03-2009 za koriščenje
sredstev za pripravo novega programskega obdobja čezmejnega sodelovanja SlovenijaItalija 2014-2020. Dodelitev sredstev za pripravo predhodnega vrednotenja,
operativnega programa in posodobitve celovite presoje vplivov na okolje.
Odobritev podaljšanja obdobja trajanja strateških projektov CLIMAPARKS,SHARED
CULTURE in SIGMA2.
Odobritev sprememb standardnega projekta T-lab, ki se nanašajo na del Prijavnice B.5.
O odobritvi tega predloga bomo poročali v Letnem poročilu o izvajanju 2013.
Odobritev predloga o ponovni določitvi finančnih načrtov projektov, pri katerih so bile
ugotovljene nepravilnosti, skladno z določili 98. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
O odobritvi tega predloga bomo poročali v Letnem poročilu o izvajanju 2013.
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POSODOBLJENE VREDNOSTI KAZALNIKOV OPERATIVNEGA PROGRAMA
V nadaljevanju sledi seznam kazalnikov s posodobljenimi vrednostmi na dan 31.12.2012, ki so na
podlagi O.P. razporejeni po naslednjih tipologijah:
vsem projektom skupni kazalniki, ki izkazujejo stopnjo sodelovanja;
kazalniki na programski ravni, ki so porazdeljeni na t.i. kazalnike za »horizontalna
načela«;
splošni kazalniki, ki odraţajo čezmejno sodelovanje.
V nadaljevanju navedeni podatki se nanašajo na 85 sofinanciranih projektov na dan 31.12.2012:
16 strateških projektov javnega razpisa št. 01/2009, 49 standardnih projektov javnega razpisa št.
02/2009 in 20 standardnih projektov – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju –
javnega razpisa št. 03/2011.
Standardna projekta MODEF in CAMAA, za katera je bilo sofinanciranje v okviru javnega razpisa
št. 02/2009 odobreno v letu 2012, nista vključena, saj za omenjena projekta Pogodba o
partnerstvu, ki jo je potrebno skleniti pred Pogodbo o dotaciji sofinanciranja, na dan 31.12.2012
še ni bila sklenjena. Standardni projekti bodo v celoti vključeni v letno poročilo 2013.
V primerih, kjer je merska enota izraţena v odstotkih, je le-ta izračunana glede na skupno
število sofinanciranih projektov (85 projektov) na dan 31.12.2012.
VSEM PROJEKTOM SKUPNI
KAZALNIKI, KI IZKAZUJEJO STOPNJO
SODELOVANJA
Projekti, ki upoštevajo dva izmed
naslednjih kriterijev: skupna priprava,
skupno izvajanje, skupno osebje,
skupno financiranje
Projekti, ki upoštevajo tri izmed
naslednjih kriterijev: skupna priprava,
skupno izvajanje, skupno osebje,
skupno financiranje

Cilj

Vrednost

Enota

45%

1%

%

30%

1%

%

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

30%

98%

%

KAZALNIKI ZA »HORIZONTALNA
NAČELA«

Cilj

Vrednost

Enota

P1 - Spodbujanje trajnostnega razvoja

45%

99%

%

P2 - Spodbujanje enakih moţnosti
(med spoloma in nediskriminacija)

10%

91%

%

Opis enote
Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov (1., 2. in 3.
prednostna naloga)
Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov (1., 2. in 3.
prednostna naloga)
Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov (1., 2. in 3.
prednostna naloga)
Opis enote
Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov
Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov
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SPLOŠNI KAZALNIKI, KI ODRAŢAJO
ČEZMEJNO SODELOVANJE

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

Projekti, ki razvijajo skupno rabo
infrastrukture

25%

74%

%

Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov

Projekti, ki razvijajo sodelovanje na
področju javnih storitev

20%

72%

%

Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov

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

25%

49%

%

Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov

Projekti, ki spodbujajo in izboljšujejo
skupno varstvo in upravljanje okolja

15%

82%

%

Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov

Ljudje, ki se udeleţujejo skupnih
izobraţevalnih dejavnosti ali
usposabljanj

350

1781

število

Projekti, ki spodbujajo raziskave in
razvoj ter inovativne mreţe

10%

68%

%

Čezmejni projekti malih in srednje
velikih podjetij

5%

58%

%

Javna in zasebna telesa, ki sodelujejo
v čezmejnih projektih

500

893

število

število oseb
Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov
Deleţ v odstotkih glede
na skupno število
projektov
število
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2.1.2 Finančni podatki
V nadaljevanju so navedeni podatki o doseganju ciljne porabe »N+2«, ki je predvidena za leto
2012.
Zaradi doseganja ciljne porabe (skupna vrednost sredstev ESSR v višini 26.382.964,21 EUR) je OU
v sodelovanju s programskimi partnerji poskrbel za okrepitev prvostopenjskih kontrolnih enot v
Italiji in Sloveniji (glej poglavje 1.2 v delu, ki se nanaša na aktivnosti STS in poglavje 2.7, ki se
nanaša na spremljanje in ocenjevanje) in uvedel ustrezne ukrepe za zagotavljanje pravilnega in
pravočasnega izvajanja predvidenih aktivnosti ter povišanje vrednosti certificiranih izdatkov.
Meseca oktobra 2012 je OU za upravičence javnih razpisov št. 01/2009 in št. 02/2009 uvedel
moţnost predloţitve dodatnega ad-hoc poročila (glede na predvidena v Pogodbi o dotaciji
sofinanciranja) pristojni prvostopenjski kontrolni enoti za poročanje o izdatkih (vse kategorije
izdatkov) v višini najmanj 80.000,00 EUR. Obenem je bil podaljšan rok za oddajo zadnjega
poročila v koledarskem letu, z namenom certificiranja čim višjega zneska izdatkov.
Po odobritvi NO je OU posredoval Evropski komisiji prošnjo za upoštevanje izjeme od samodejne
prekinitve obveznosti in začasno zniţanje vrednosti ciljne porabe »N+2« zaradi višje sile v
vrednosti 6.287.569,99 EUR (ESRR sredstev), skladno s točko c) 96. člena Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006. Navedeni znesek predstavlja vsoto sredstev, dodeljenih upravičencem na območjih,
ki jih je prizadel potres.
Tabela v nadaljevanju vsebuje podatke o izdatkih, potrjenih s strani prvostopenjskih kontrolnih
enot in o certificiranih izdatkih s strani OP ter ciljno porabo, predvideno za leto 2012, ki jo je
potrebno doseči, da bi preprečili samodejno prenehanje prevzetih obveznosti.
Ciljna poraba za leto 2012. Potrjeni in certificirani izdatki.

Cilj N+2 2012 skupno
(ESRR v €)

Certificirani izdatki s strani
Organa za potrjevanje
[14. Zahtevek za plačilo,
28.12.2012] skupno
(ESRR v €)

(A)

(B)

26.382.964,21

23.928.468,75

Izdatki, vključeni v
Izdatki, vključeni v
poročila in potrjeni na dan poročila in potrjeni na dan
31.12.2012 skupno
31.12.2012 skupno
(ESRR v €)
(v €)
(C)

(C)

24.224.398,34

28.499.292,17

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o porabi sredstev na dan 31.12.2012

Razlika med certificiranimi izdatki in ciljno porabo za leto 2012 znaša 2.454.495,46 EUR (ESRR
sredstev). Vrednost potrjenih izdatkov (ESRR sredstva), ki so jih upravičenci predloţili
prvostopenjski kontroli, na dan 31.12.2012 presega vrednost certificiranih izdatkov za pribliţno
300.000,00 EUR. Razlika do predvidene ciljne porabe »N+2« je torej teoretično nekoliko niţja od
navedenega zneska. Kumulativni znesek zahtevanih in potrjenih izdatkov na dan 31.12.2012
znaša 28.499.292,17 EUR.
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Tabela v nadaljevanju pa vsebuje finančne podatke po prednostnih nalogah in odgovarjajoče
izdatke, ki se sofinancirajo iz sredstev ESRR.

Finančni podatki po prednostnih nalogah – izdatki, sofinancirani iz ESRR.

Prednostna
naloga

Izdatki, nastali pri
upravičencih in
vključeni v Zahtevke za
izplačilo, ki se
posredujejo OU
(ESRR v €)

Znesek prispevka ESRR
(v €)

Izdatki, ki jih je
upravičencem izplačal
Organ za potrjevanje
(ESRR v €)

Skupna plačila,
prejeta s strani
Komisije
(ESRR v €)

1

7.574.343,50

7.574.343,50

5.252.600,08

1.805.073,76

2

7.533.264,61

7.533.264,61

4.844.133,38

1.862.797,53

3

6.237.006,28

6.237.006,28

3.735.524,62

1.209.808,87

4

2.879.783,95

2.879.783,95

2.035.722,54

1.239.305,88

predplačilo

10.458.623,79

15.867.980,62

16.575.609,83

Skupno

24.224.398,34

24.224.398,34

Vir: pripravil STS na podlagi finančnih podatkov na dan 31.12.2012

Sledi tabela s podrobnejšimi podatki o dodeljenih programskih sredstvih, ki na dan priprave tega
poročila znašajo 136.091.691,59 EUR. Predvidena skupna vrednost Programa, ki je določena v
finančnem načrtu znaša 136.714.036,00 EUR.
Višina razpoloţljivih nedodeljenih sredstev znaša 622.344,41 EUR, skladno z odločitvijo NO, da
ostanejo nedodeljeni preostanki sredstev, ki zajemajo preostanke iz javnih razpisov in
preostanke, nastale zaradi kritja izdatkov, ki predstavljajo drţavno pomoč in presegajo
dovoljene mejne vrednosti sofinanciranja, iz zasebnih sredstev.
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PRED.
NALOGA

SKUPNA
SREDSTVA
100%
(v €)

ESRR
SREDSTVA (a)
85%
(v €)

PREOSTANKI,
PREOST.
NASTALI
NEDODELJ.
SKUPNA
NACIONALNA ZASEBNA
PO
ZARADI
SREDSTVA DODELJENA % SKUPNIH RAZPOLOŢ.
4
SREDSTVA (b) SREDSTVA
PRED.
FINANCIRANJA
(f)
SREDSTVA (g) DODELJENIH NEDODELJENA
SREDSTVA
15%
NALOGAH
(c)
SREDSTEV
IZ ZASEBNIH
f=c-d+e
g=a+b-f
(v €)
(v €)
(e)
(v €)
SREDSTEV (d)
(v €)
(v €)
(v €)
(v €)

PN 1 ESRR
– javno 37%

50.584.193,00

42.996.564,00

7.587.629,00

PN 2 ESRR
– javno 29%

39.647.070,00

33.700.010,00

5.947.060,00 141.502,00

-

PN 3 ESRR
– javno 28%

38.279.931,00

32.537.941,00

5.741.990,00

-

-

PN 4 ESRR
– javno 6%

8.202.842,00

6.972.416,00

1.230.426,00

-

-

Skupaj
ESRR 136.714.036,00
javno
100%

116.206.931,85

53.440,00

20.507.105,00 194.942,00

53.440,00

53.440,00

-

-

480.836,48 622.338,48

5,93

-

5,93

-

50.584.193,00

100,00

-

39.024.731,52

98,43

622.338,48

38.279.925,07 99,999985
8.202.842,00

480.842,41 622.344,41 136.091.691,59

5,93

100

-

99,54

622.344,41

Vir: pripravil STS

V nadaljevanju so predstavljeni finančni podatki, ki se nanašajo na posamezne javne razpise
Programa. Dodatne informacije so na voljo v 3. poglavju (»Izvajanje po prednostnih nalogah«)
tega poročila.

JAVNI RAZPIS ŠT. 01/2009 ZA PREDLOŢITEV STRATEŠKIH PROJEKTOV
Tabela navedena v nadaljevanju vsebuje pregled 16 sofinanciranih strateških projektov in
odobreno vrednost za posamezni projekt.
Javni razpis št. 01/2009. Sofinancirani projekti in odobrena vrednost.
Sredstva ESRR
(v €)

Datum podpisa
Pogodbe o
dotaciji
sofinanciranja

Prednostna naloga

Akronim projekta

1

Climaparks

3.239.513,01

2.753.586,06

29.07.2010

1

Sigma 2

3.697.431,50

3.142.816,78

26.07.2010

1

Carso - Kras

3.085.000,00

2.622.250,00

27.07.2010

1

Adria A

3.289.000,00

2.795.650,00

15.07.2010

1

Safeport

2.730.000,00

2.320.500,00

26.09.2011

1

Interbike

3.514.000,00

2.986.900,00

08.09.2011

19.554.944,51

16.621.702,83

Prednostna naloga 1

4

Odobrena vrednost
projekta
(v €)

Skupna odobrena
vrednost

Lastna sredstva, s katerimi upravičenci pokrivajo deleţ projektnih izdatkov, za katere je bilo ugotovljeno, da
zapadejo pod drţavne pomoči in presegajo maksimalno dovoljeno višino, upravičeno do sofinanciranja.
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Odobrena vrednost
projekta
(v €)

Sredstva ESRR
(v €)

Datum podpisa
Pogodbe o
dotaciji
sofinanciranja

Prednostna naloga

Akronim projekta

2

Slowtourism

3.815.700,00

3.243.345,00

20.07.2010

2

Citius

2.810.946,50

2.389.304,53

04.08.2010

2

Icon

3.167.095,00

2.692.030,75

19.07.2010

2

Know Us

2.831.000,00

2.406.350,00

30.12.2010

2

Trans2Care

2.611.118,00

2.219.450,30

26.07.2011

15.235.859,50

12.950.480,57

Prednostna naloga 2

Skupna odobrena
vrednost

3

Jeziklingua

3.000.000,00

2.550.000,00

26.07.2010

3

E-Health

3.000.000,00

2.550.000,00

13.07.2010

3

Shared Culture

3.500.000,07

2.975.000,06

26.07.2010

3

Parsjad

2.800.000,00

2.380.000,00

05.08.2010

3

Openmuseums

3.856.000,00

3.277.600,00

22.08.2011

16.156.000,07

13.732.600,06

Skupno
50.946.804,08
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

43.304.783,46

Prednostna naloga 3

Skupna odobrena
vrednost

Spodnja tabela povzema stanje prevzetih obveznosti in izdatkov, potrjenih s strani
prvostopenjskih kontrolorjev do 31.12.2012. Iz tabele je razviden napredek v primerjavi s skupno
višino sredstev, dodeljenih strateškim projektom, v skladu s Pogodbo o dotaciji sofinanciranja
med OU in VP.
Stanje je predstavljeno tudi po prednostnih nalogah in projektih.
Primerjava skupnega zneska prevzetih obveznosti s celotnim zneskom sredstev, namenjenih
projektom kaţe, da je zmogljivost prevzemanja obveznosti pribliţno 60% v primerjavi z obsegom
sredstev, namenjenih strateškim projektom. Primerjava potrjenih izdatkov, vključenih v
zahtevke za izplačilo, s celotnim zneskom dodeljenih sredstev kaţe 37,11% zmogljivosti.
Pregled na ravni posamezne prednostne naloge kaţe, da je prednostna naloga 1 najbolj
učinkovita z vidika prevzetih obveznosti (67,16%), medtem ko je odstotek porabe (36,22%) višji v
okviru prednostne naloge 2. Na odstotek porabe vpliva izvajanje projektov Safeport in Interbike,
za katera sta bili Pogodbi o dotaciji sofinanciranja podpisani konec leta 2011. Za oba projekta
beleţimo dober odstotek prevzetih obveznosti (od 40% do pribliţno 70%) in 22% potrjenih
izdatkov. Pri prednostni nalogi 2 je deleţ prevzetih obveznosti nekoliko niţji napram prednostni
nalogi 1 (57,53%), medtem ko je poraba skoraj 50%. Pri prednostni nalogi 3 je deleţ prevzetih
obveznosti niţji napram drugima dvema prednostnima nalogama (44,86%), medtem ko odstotek
potrjenih izdatkov v primerjavi s celotno odobreno vrednostjo projekta znaša 31,64%.
Natančneje, v okviru prednostne naloge 1 projekt Sigma 2 beleţi najbolj učinkovito črpanje
sredstev z vidika prevzetih obveznosti (92,69%). Projekt Carso-Kras pa beleţi najvišji odstotek
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potrjenih izdatkov oz. najvišjo porabo sredstev (53,38%). Kot ţe omenjeno, v okviru izvajanja
projektov Safeport in Interbike, za katera sta bili Pogodbi o dotaciji sofinanciranja podpisani
konec leta 2011, beleţimo dober finančni napredek.
V zvezi s prednostno nalogo 2 je projekt, ki beleţi najboljše rezultate pri prevzemanju
obveznosti (71,47%) in porabi sredstev (60,22%), projekt Slowtourism. Med vsemi sofinanciranimi
strateškimi projekti projekt Slowtourism beleţi absolutno najboljše rezultate v smislu napredka
porabe sredstev. Tudi v tem primeru je podatek o napredku izvajanja projektov Know Us in
Trans2care pomemben, saj so se njune aktivnosti začele izvajati z zamudo v letu 2011. Odstotka
porabe za oba projekta znašata 23,05% (Know-Us) in 26, 78% (Trans2Care).
V zvezi s prednostno nalogo 3 najboljši finančni napredek beleţita dva projekta: Parsjad, ki pri
porabi sredstev beleţi odstotek v višini 47,97%, in Jeziklingua, ki pri porabi sredstev beleţi
odstotek v višini 46,25%. Odstotek porabe sredstev pri projektu Openmuseums, za katerega je
bila Pogodba o dotaciji sofinanciranja podpisana v drugi polovici leta 2011, znaša 18,87% glede
na skupno odobreno vrednost projekta.
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Javni razpis št. 01/2009. Finančni napredek pri izvajanju sofinanciranih strateških projektov po posameznih
projektih in prednostnih nalogah na dan 31.12.2012.
Odobrena
%
% porabe
Prevzete
Zahtevani in
vrednost
prevzetih
sredstev
Prednostna
obveznosti
potrjeni
Akronim projekta
projekta
obveznos
(C/A)
naloga
v €
izdatki v €
v€
ti (B/A)
(B)
(C)
(A)
1

Climaparks

3.239.513,01

2.148.093,25

1.520.590,27

66,31%

46,94%

1

Sigma 2

3.697.431,50

3.427.036,55

1.272.554,41

92,69%

34,42%

1

Carso - Kras

3.085.000,00

2.105.427,01

1.646.641,12

68,25%

53,38%

1

Adria A

3.289.000,00

2.167.688,38

1.237.442,20

65,91%

37,62%

1

Safeport

2.730.000,00

1.794.624,72

629.484,65

65,74%

23,06%

1

Interbike

3.514.000,00

1.491.150,93

776.248,34

42,43%

22,09%

Prednostna
naloga 1

Skupna odobrena
vrednost

7.082.960,99

67,16%

36,22%

2

Slowtourism

3.815.700,00

2.727.119,61

2.297.803,77

71,47%

60,22%

2

Citius

2.810.946,50

1.551.936,42

1.631.311,79

55,21%

58,03%

2

Icon

3.167.095,00

2.065.660,30

1.429.244,34

65,22%

45,13%

2

Know Us

2.831.000,00

925.578,64

652.439,13

32,69%

23,05%

2

Trans2Care

2.611.118,00

1.495.082,57

699.239,08

57,26%

26,78%

Prednostna
naloga 2

Skupna odobrena
vrednost

15.235.859,50

8.765.377,54

6.710.038,11

57,53%

44,04%

3

Jeziklingua

3.000.000,00

1.459.724,30

1.387.386,38

48,66%

46,25%

3

E-Health

3.000.000,00

1.402.365,21

537.959,25

46,75%

17,93%

3

Shared Culture

3.500.000,07

2.171.431,24

1.115.056,86

62,04%

31,86%

3

Parsjad

2.800.000,00

1.469.002,38

1.343.189,50

52,46%

47,97%

3

Openmuseums

3.856.000,00

745.087,34

727.590,26

19,32%

18,87%

Prednostna
naloga 3

Skupna odobrena
vrednost

7.247.610,47

5.111.182,25

44,86%

31,64%

50.946.804,08 29.147.008,85
Skupaj
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih v MIS

18.904.181,35

57,21%

37,11%

19.554.944,51 13.134.020,84

16.156.000,07

V nadaljevanju so predstavljeni podrobnejši podatki z namenom natančnega pregleda vpliva na
upravičeno območje. Navedena je natančna porazdelitev sredstev med geografskimi območji
programskih partnerjev, v zvezi s sofinanciranimi strateškimi projekti. Analiza prikazuje podatke
tako na ravni posameznega projekta kot na ravni prednostne naloge. Pri analizi smo upoštevali
tudi spremembe, ki se nanašajo na prerazporeditev sredstev med projektnimi partnerji.
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Javni razpis št. 01/2009. Porazdelitev sredstev za sofinanciranje odobrenih strateških projektov glede na
geografsko območje po posameznih projektih in po prednostnih nalogah na dan 31.12.2012.
Prednostna
naloga

Akronim
projekta

ITALIJA
Furlanija
Julijska krajina
(v €)

SLOVENIJA
(v €)

Veneto
(v €)

SKUPAJ
(v €)

Emilia
Romagna
(v €)

1

Climaparks

632.000,00

329.500,00

655.600,00

1.622.413,01

3.239.513,01

1

Sigma2

568.600,00

513.700,00

85.800,00

2.529.331,50

3.697.431,50

1

Carso Kras

1.400.000,00

0

0

1.685.000,00

3.085.000,00

1

Adria A

5

1.740.550,00

382.820,00

39.990,00

1.085.650,00

3.289.000,00

1

Safeport

580.000,00

980.000,00

220.000,00

950.000,00

2.730.000,00

1

Interbike

644.040,00

946.020,00

448.060,00

1.475.880,00

3.514.000,00

Prednostna
naloga 1

Skupaj po
območjih

5.565.190,00

3.152.040,00

1.449.450,00

9.348.274,51

19.554.944,51

2

Slowtourism

402.500,00

723.000,00

1.278.500,00

1.411.700,00

3.815.700,00

2

Citius

835.778,00

681.872,00

209.162,00

1.084.134,50

2.810.946,50

2

Icon

1.071.078,69

320.494,00

121.315,97

1.654.206,34

3.167.095,00

2

Know Us

716.000,01

949.000,00

250.000,00

915.999,99

2.831.000,00

2

Trans2Care

1.244.371,00

333.051,00

178.605,00

855.091,00

2.611.118,00

Prednostna
naloga 2

Skupaj po
območjih

4.269.727,70

3.007.417,00

2.037.582,97

5.921.131,83

15.235.859,50

3

Jeziklingua

1.966.606,67

60.000,00

0

973.393,33

3.000.000,00

3

E-Health

1.066.020,00

360.000,00

100.000,00

1.473.980,00

3.000.000,00

3

Shared Culture

99.000,00

1.801.000,06

0

1.600.000,01

3.500.000,07

3

Parsjad

200.000,00

1.175.000,60

425.000,01

999.999,40

2.800.000,01

3

Openmuseums

601.000,00

736.000,00

912.0001,00

1.606.999,00

3.856.000,00

Prednostna
naloga 3

Skupaj po
območjih

3.932.626,67

4.132.000,66

1.437.001,01

6.654.371,74

16.156.000,08

13.767.544,37

10.291.457,66

4.924.033,98

21.923.778,08

50.946.804,09

SKUPAJ
- vse 3 prednostne naloge

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

V povezavi s prednostno nalogo 1 skupna sredstva, namenjena strateškim projektom, znašajo
19.554.944,51 EUR. Tudi po spremembah pri prerazporeditvi sredstev po PP, odstotek sredstev,
dodeljenih italijanskim upravičencem, znaša 51,99% oziroma 10.166.680,00 EUR, brez sredstev

5

Skupne vrednosti vključujejo tudi izdatke po projektnih partnerjih (na primer italijansko Ministrstvo za okolje ter
italijansko Ministrstvo za infrastrukturo in promet), ki niso vključeni v porazdelitev po geografskih območjih,
prikazano v tabeli.
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namenjenih italijanskim ministrstvom (glej opombo), ki znašajo 39.990,00 EUR6. Podrobneje,
upravičencem iz Furlanije Julijske krajine je dodeljenih 28,46% sredstev prednostne naloge 1,
upravičencem iz Veneta nekaj več kot 16%, medtem ko je upravičencem iz Emilije Romagne
dodeljenih 7,41% sredstev. Slovenskim upravičencem so dodeljena sredstva v skupni višini
9.348.274,51 EUR, kar znaša 47,81%.
V povezavi s prednostno nalogo 2 skupna sredstva, namenjena strateškim projektom, znašajo
nekoliko več kot 15 milijonov EUR. Odstotek sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem,
znaša 61,14%, oziroma 9.314.727,67 EUR in minimalno presega zneske, navedene v poročilu o
izvajanju za leto 2011. Tudi v tem primeru, finančne spremembe pri PP vplivajo na
prerazporeditev sredstev po posameznih deţelah, ki sodelujejo kot programski partnerji.
Upravičencem iz Furlanije Julijske krajine je dodeljenih nekaj več kot 28%, upravičencem iz
Veneta nekaj manj kot 20%, medtem ko je upravičencem iz Emilije Romagne dodeljeno nekaj
več kot 13% sredstev. Slovenskim upravičencem so dodeljena sredstva v višini 5.921.131,83 EUR,
kar znaša 38,86%.
V povezavi s prednostno nalogo 3 skupna sredstva, namenjena strateškim projektom, znašajo
pribliţno 16,15 milijonov EUR. Odstotek sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem znaša
58,81% oziroma 9.501.628,34 EUR. Natančneje je upravičencem iz Furlanije Julijske krajine
dodeljenih nekaj več kot 24%, upravičencem iz Veneta nekaj manj kot 26%, upravičencem iz
Emilije Romagne skoraj 9%. Republiki Sloveniji so dodeljena sredstva v višini 6.654.362,74 EUR,
kar znaša 41,19%.
Podrobneje, v okviru prednostne naloge 1 projekt Adria A beleţi najvišji deleţ sredstev (52,92%
celotne vrednosti projekta), namenjenih upravičencem iz Furlanije Julijske krajine, pri katerem
tudi VP prihaja iz tega območja. Deţela Veneto pa ima največji deleţ sredstev pri projektu
Safeport (35,90%) in tudi v tem primeru VP prihaja z istega programskega območja. Emilia
Romagna beleţi najvišji odstotek sredstev pri projektu Climaparks (20,24%), čeprav je VP
projekta iz Slovenije. Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z najvišjim odstotkom
sredstev, dodeljenih slovenskemu upravičencu, projekt Sigma 2 z 68,41% deleţem (tudi v tem
primeru VP prihaja z istega območja).
V okviru prednostne naloge 2 je pri projektu Trans2care najvišji deleţ sredstev (47,66% celotne
vrednosti projekta) namenjen Avtonomni deţeli Furlaniji Julijski krajini (VP omenjenega
projekta prihaja z istega območja). Deţela Veneto ima največji deleţ sredstev pri projektu Know
Us (33,52%), pri katerem VP prihaja iz Deţele Veneto. Emilia Romagna pa beleţi najvišji
odstotek sredstev pri projektu Slowtourism (33,51%) (pri omenjenem projektu VP prihaja iz
istega programskega območja). Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z najvišjim
odstotkom sredstev, namenjenih slovenskim upravičencem, projekt Icon z 52,23% deleţem (tudi
v tem primeru VP prihaja z istega območja).
V okviru prednostne naloge 3 projekt Jeziklingua beleţi najvišji deleţ sredstev (65,55% celotne
vrednosti projekta), dodeljenih upravičencem Deţele Furlanije Julijske krajine (VP projekta
prihaja z istega območja). Deţela Veneto ima največji deleţ sredstev pri projektu Shared
Culture (51,46%), pri katerem pa VP prihaja iz Slovenije. Emilia Romagna beleţi pa najvišji
odstotek sredstev pri projektu Openmuseums (23,65%), pri katerem VP prihaja z istega

6

Odstotek sredstev, ki so bila dodeljena italijanskim upravičencem, vključno s sredstvi, dodeljenimi italijanskim
ministrstvom znaša 52,19% oziroma 10.206.670,00 EUR.
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programskega območja. Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z najvišjim odstotkom
sredstev, namenjenih slovenskim upravičencem ravno tako projekt Openmuseums z 49,13%
deleţem, VP projekta pa prihaja iz Italije.
Sredstva, dodeljena območjem, vključenim na osnovi »načela fleksibilnosti«, v skladu s 1. točko
21. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006 in določili javnega razpisa št. 01/2009, ne presegajo
omejitve 20% prispevka ESRR sredstev na ravni posameznega projekta.
V spodnji tabeli so za javni razpis za strateške projekte št. 01/2009 po posamezni prednostni
nalogi navedeni podrobnejši podatki o sredstvih, dodeljenih območjem, vključenim na osnovi
»načela fleksibilnosti«. Skupni znesek sredstev znaša 3.580.522,13 EUR. Območjem, vključenim
na osnovi »načela fleksibilnosti« v Republiki Italiji, in sicer Pokrajini Pordenone, je dodeljenih
11,93% sredstev, Pokrajini Treviso pa 8,57% sredstev. Območjem, vključenim na osnovi »načela
fleksibilnosti« v Republiki Sloveniji, in sicer Osrednjeslovenski statistični regiji, je dodeljenih
79,50% sredstev.
Javni razpis št. 01/2009. Posamezne prednostne naloge - porazdelitev sredstev sofinanciranih strateških
projektov po območjih, vključenih na osnovi »načela fleksibilnosti«, na dan 31.12.2012.
ITALIJA
Prednostna
naloga

Pordenone
(v €)

SLOVENIJA
Treviso
(v €)

Osrednjeslovenska
(v €)

Notranjsko-kraška
(v €)

1
2

327.000,00
100.000,00

0
306.930,00

688.980,00
667.620,50

0
0

3

0

0

1.489.991,63

0

427.000,00

306.930,00

2.846.592,13

0

Skupaj

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

JAVNI RAZPIS ŠT. 02/2009 ZA PREDLOŢITEV STANDARDNIH PROJEKTOV
Tabela v nadaljevanju vsebuje pregled 51 odobrenih standardnih projektov in odobreno vrednost
za posamezni projekt.
Na dan 31.12.2012 je bilo podpisanih 49 od 51 Pogodb o dotaciji sofinanciranja za izvedbo
sofinanciranih projektov. Podpisovanje prvih pogodb se je pričelo novembra 2011, ko so bile s
strani OU podpisane pogodbe z VP projektov Julijus, Croctal, Tip in Alisto. Podpisovanje pogodb
se je nadaljevalo v letu 2012, in sicer od meseca februarja dalje, s podpisom pogodbe z VP
projektov Heritaste in Macc. Podpisovanje se je zaključilo 3. septembra 2012 s podpisom
pogodbe za projekt Tessi. Pogodbi o dotaciji sofinanciranja za zadnja dva projekta, odobrena v
okviru javnega razpisa za standardne projekte št. 02/2009, CAMAA in MODEF, sta bili podpisani
18.02.2013.
Vrednost dodeljenih sredstev oz. podpisanih Pogodb o dotaciji sofinanciranja za izvedbo 45
projektov v letu 2012 znaša 14.151.537,76 EUR, od katerih je 12.028.807,10 EUR ESRR sredstev.
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Javni razpis št. 02/2009. Sofinancirani projekti in odobrena vrednost.
Odobrena vrednost
projekta

Datum podpisa
Pogodbe o dotaciji
sofinanciranja

Sredstva ESRR

Prednostna
naloga

Akronim projekta

1

CroCTaL

1.349.100,00

1

TIP

1.326.990,00

1

SALTWORKS

1.260.000,00

1

BioDiNet

1.334.993,33

1

ISO - TO

1.157.850,35

984.172,80

18.06.2012

1

ISO - PRE

1.139.347,80

968.445,63

12.06.2012

1

GOTRAWAMA

1.209.150,00

1

ISO - PRA

1.144.956,48

973.213,01

12.06.2012

1

ISO - GIO

1.121.621,43

953.378,22

12.06.2012

1

ISO - RE

1.164.398,90

989.739,07

12.06.2012

1

ISO - PA

1.150.353,73

977.800,67

12.06.2012

1

GEP

1.349.300,17

1

ASTIS

1.099.890,00

1

IDAGO

1.282.888,98

1

ADRIAWET 2000

1.062.000,00

1

EnergyViLLab

1.341.000,00

1

FUTURELIGHTS

1.157.000,00

983.450,00

17.04.2012

1

HYDRO KARST

1.079.435,30

917.520,01

18.07.2012

1

TESSI

998.580,87

848.793,74

03.09.2012

1

MODEF

724.582,66

615.895,26

18.02.2013

23.453.440,00

19.935.424,00

(v €)

Prednosntna naloga 1

(v €)

1.146.735,00
1.127.941,50
1.071.000,00
1.134.744,33

1.027.777,50

1.146.905,14
934.906,50
1.090.455,63
902.700,00
1.139.850,00

19.12.2011
20.12.2011
23.05.2012
24.05.2012

15.05.2012

29.03.2012
27.06.2012
12.03.2012
12.03.2012
30.03.2012

2

PROFILI

1.345.500,00

2

MACC

1.341.003,02

2

MOTOR

1.287.000,00

2

WINE NET

1.184.679,00

1.006.977,15

16.07.2012

2

AGROTUR

1.045.003,16

888.252,69

08.03.2012

1.143.675,00
1.139.852,57
1.093.950,00

12.07.2012
24.02.2012
16.05.2012
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Odobrena vrednost
projekta

Datum podpisa
Pogodbe o dotaciji
sofinanciranja

Sredstva ESRR

Prednostna
naloga

Akronim projekta

2

Heritaste

2

STUDY CIRCLES

714.971,63

607.725,89

27.04.2012

2

TRANSARMON

792.100,00

673.285,00

24.05.2012

2

UE LI JE II

959.706,50

815.750,53

08.03.2012

2

LANATURA

418.819,14

355.996,27

13.04.2012

2

IPforSMEs

1.350.000,00

1.147.500,00

12.07.2012

2

GLIOMA

1.320.000,00

1.122.000,00

05.06.2012

2

SOLUM

1.300.318,31

1.105.270,56

12.04.2012

2

T-lab

1.178.963,65

1.002.119,10

21.05.2012

2

INNOVAQUA

1.332.000,00

1.132.200,00

05.06.2012

2

BELLIMPRESA

614.100,00

521.985,00

04.04.2012

17.519.163,52

14.891.288,99

(v €)

Prednostna naloga 2

1.334.999,11

(v €)

1.134.749,24

24.02.2012

3

PESCA

954.000,00

810.900,00

16.04.2012

3

JULIUS

1.313.140,50

1.116.169,43

17.11.2011

3

EDUKA

1.335.000,00

1.134.750,00

15.03.2012

3

ALISTO

1.350.000,00

1.147.500,00

28.12.2011

3

IntegrAid

1.350.000,00

1.147.500,00

19.03.2012

3

Living Fountains

904.699,11

768.994,24

16.04.2012

3

LEX

538.272,00

457.531,20

28.03.2012

3

SIIT

1.350.000,00

1.147.500,00

29.06.2012

3

PANGeA

1.253.752,35

1.065.689,50

18.05.2012

3

SIGN

1.285.441,20

1.092.625,02

03.07.2012

3

e-surgerynet

1.135.008,10

964.756,89

23.05.2012

3

S.HO.W.

1.350.000,00

1.147.500,00

20.03.2012

3

SEA

1.345.500,00

1.143.675,00

28.05.2012

3

e-cardionet

1.349.865,00

1.147.385,25

31.08.2012

3

CAMAA

1.185.321,74

1.007.523,48

18.02.2013

18.000.000,00

15.300.000,00

58.972.603,52

50.126.712,99

Prednostna naloga 3
Skupaj

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

Spodnja tabela povzema stanje prevzetih obveznosti in izdatkov, vključenih v poročilo in
potrjenih s strani prvostopenjskih kontrolorjev na dan 31.12.2012, kot tudi napredek v
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primerjavi s skupno višino sredstev, dodeljenih standardnim projektom skladno s Pogodbami o
dotaciji sofinanciranja, sklenjenimi med OU in VP.

Stanje je predstavljeno tudi po prednostnih nalogah in po posameznih projektih.
Primerjava skupnega zneska nastalih izdatkov, vključenih v poročila, s celotnim zneskom
sredstev, namenjenih projektom, kaţe zmogljivost porabe v višini nekaj več kot 10%. Odstotek
prevzetih obveznosti s strani upravičencev znaša pribliţno 25% oz. četrtino vrednosti sredstev,
namenjenih sofinanciranju standardnih projektov.
Glede porabe sredstev (izdatki, vključeni v poročilo in potrjeni s strani prvostopenjske kontrole)
sta najbolj učinkoviti prednostna naloga 2 (12,29%) in 3 (12,37%) v primerjavi s skupno
vrednostjo dodeljenih sredstev. Prva prednostna naloga pa beleţi porabo sredstev, ki je nekoliko
niţja od 8%. Glede prevzetih obveznosti s strani upravičencev sta najbolj učinkoviti prednostna
naloga 2 (30,44%), ki beleţi najboljši finančni napredek, in prednostna naloga 3 (25,01%).
Najniţji odstotek prevzetih obveznosti beleţi prednostna naloga 1 s pribliţno 21%.
Natančneje, v okviru prednostne naloge 1 projekt GEP beleţi najbolj učinkovito črpanje sredstev
z vidika porabe sredstev (21,63%) s strani upravičencev (izdatki, vključeni v poročilo in potrjeni s
strani prvostopenjskih kontrolorjev). Projekt Energyvillab beleţi najvišji odstotek prevzetih
obveznosti, saj na dan 31.12.2012 prevzete obveznosti presegajo polovico dodeljenih sredstev.
Upravičencem »ISO projektov« je NO zniţal sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, zato
so morali preurediti načrte izvajanja, posledično je prišlo do zamud pri podpisu Pogodb o
dotaciji sofinanciranja, investicije pa bodo izvedene do konca 2014, zato beleţijo nizek odstotek
porabe (1%) in nizek odstotek prevzetih obveznosti (8%).
V zvezi s prednostno nalogo 2 projekta Agrotur in Glioma beleţita najboljše rezultate glede
porabe sredstev, in sicer je pri prvem projektu poraba 24,88% pri drugem pa 25,25% skupne
odobrene vrednosti projekta. Projekt Solum beleţi 2,85% porabo, in sicer zelo nizek odstotek v
primerjavi z ostalimi vrednostmi omenjene prednostne naloge, ki je posledica teţav, povezanih z
izvajanjem aktivnosti, ki zahtevajo izvedbo kompleksnih postopkov javnega naročanja. V okviru
Programa, beleţi najvišji odstotek prevzetih obveznosti standardni projekt T-lab (69,15%), sledi
mu projekt MACC (52,81%).
V okviru prednostne naloge 3 beleţi najboljše rezultate pri finančnem napredku projekt
S.HO.W., s 30,96% porabe. Navedeni projekt, med vsem sofinanciranimi standardnimi projekti,
beleţi najvišjo porabo sredstev. Projekti Pesca (65,45%), Eduka (53,99%) in Lex (52,58%) beleţijo
pomemben napredek, saj presegajo 50% prevzetih obveznosti.
Projekt e-cardionet pa beleţi malenkost višji odstotek porabe sredstev (1,57%) v primerjavi z
»ISO projekti«. Na izvajanje aktivnosti projekta e-cardionet so namreč pomembno vplivale
spremembe v sestavi partnerstva. Odstotek prevzetih obveznosti za projekt e-cardionet pa znaša
nekaj manj kot 4%.
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Javni razpis št. 02/2009. Finančni napredek pri izvajanju sofinanciranih standardnih projektov po posameznih
projektih in prednostnih nalogah na dan 31.12.2012.
Odobrena
Prevzete
Zahtevani in
vrednost
% prevzetih
% porabe
Prednostna
Akronim
obveznosti
potrjeni izdatki
projekta
obveznosti
sredstev
naloga
projekta
v €
v€
v€
(B/A)
(C/A)
(B)
(C)
(A)
1

CroCTaL

1.349.100,00

185.142,15

185.142,15

13,72%

13,72%

1

TIP

1.326.990,00

295.509,87

124.905,22

22,27%

9,41%

1

SALTWORKS

1.260.000,00

153.311,08

44.302,43

12,17%

3,52%

1

BioDiNet

1.334.993,33

167.757,52

101.756,61

12,57%

7,62%

1

ISO - TO

1.157.850,35

41.885,90

3.188,92

3,62%

0,28%

1

ISO - PRE

1.139.347,80

-

-

0,00%

0,00%

1

GOTRAWAMA

1.209.150,00

418.093,20

95.185,01

34,58%

7,87%

1

ISO - PRA

1.144.956,48

42.474,27

889,92

3,71%

0,08%

1

ISO - GIO

1.121.621,43

46.963,82

1.309,19

4,19%

0,12%

1

ISO - RE

1.164.398,90

90.224,92

608,49

7,75%

0,05%

1

ISO - PA

1.150.353,73

6.000,00

889,92

0,52%

0,08%

1

GEP

1.349.300,17

624.537,02

291.842,10

46,29%

21,63%

1

ASTIS

1.099.890,00

124.111,81

124.111,81

11,28%

11,28%

1

IDAGO

1.282.888,98

327.826,59

180.717,32

25,55%

14,09%

1

ADRIAWET 2000

1.062.000,00

521.547,26

100.416,49

49,11%

9,46%

1

EnergyViLLab

1.341.000,00

677.886,55

176.038,92

50,55%

13,13%

1

FUTURELIGHTS

1.157.000,00

578.077,03

113.131,37

49,96%

9,78%

1

HYDRO KARST

1.079.435,30

412.175,35

167.835,78

38,18%

15,55%

1

TESSI

998.580,87

189.081,78

115.926,39

18,94%

11,61%

1

MODEF

724.582,66

-

-

0,00%

0,00%

23.453.440,00

4.902.606,12

1.828.198,04

20,90%

7.80%

Prednostna
naloga 1
2

PROFILI

1.345.500,00

188.923,23

82.787,66

14,04%

6,15%

2

MACC

1.341.003,02

708.121,15

210.941,17

52,81%

15,73%

2

MOTOR

1.287.000,00

304.237,39

162.466,75

23,64%

12,62%

2

WINE NET

1.184.679,00

207.358,96

143.478,21

17,50%

12,11%

2

AGROTUR

1.045.003,16

487.837,60

259.985,30

46,68%

24,88%
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Prednostna
naloga

Akronim
projekta

2

Heritaste

2

Odobrena
vrednost
projekta
v€
(A)

Prevzete
obveznosti
v €
(B)

Zahtevani in
potrjeni izdatki
v€
(C)

% prevzetih
obveznosti
(B/A)

% porabe
sredstev
(C/A)

1.334.999,11

149.364,25

68.629,33

11,19%

5,14%

STUDY CIRCLES

714.971,63

302.094,99

97.804,01

42,25%

13,68%

2

TRANSARMON

792.100,00

361.038,43

110.203,85

45,58%

13,91%

2

UE LI JE II

959.706,50

57.241,96

57.241,96

5,96%

5,96%

2

LANATURA

418.819,14

118.285,80

43.953,40

28,24%

10,49%

2

IPforSMEs

1.350.000,00

324.460,93

91.335,70

24,03%

6,77%

2

GLIOMA

1.320.000,00

333.258,66

333.258,66

25,25%

25,25%

2

SOLUM

1.300.318,31

357.272,61

37.070,78

27,48%

2,85%

2

T-lab

1.178.963,65

815.199,64

220.448,50

69,15%

18,70%

2

INNOVAQUA

1.332.000,00

337.733,83

177.525,28

25,36%

13,33%

2

BELLIMPRESA

614.100,00

281.013,98

55.662,23

45,76%

9,06%

17.519.163,52

5.333.443,41

2.152.792,79

30,44%

12.29%

Prednostna
naloga 2
3

PESCA

954.000,00

624.395,69

103.197,80

65,45%

10,82%

3

JULIUS

1.313.140,50

276.529,95

100.162,85

21,06%

7,63%

3

EDUKA

1.335.000,00

720.709,07

260.318,61

53,99%

19,50%

3

ALISTO

1.350.000,00

348.094,53

215.908,16

25,78%

15,99%

3

IntegrAid

1.350.000,00

164.787,88

164.787,88

12,21%

12,21%

3

Living Fountains

904.699,11

66.232,87

66.232,87

7,32%

7,32%

3

LEX

538.272,00

283.017,42

85.638,23

52,58%

15,91%

3

SIIT

1.350.000,00

549.259,58

145.413,85

40,69%

10,77%

3

PANGeA

1.253.752,35

264.250,44

264.250,44

21,08%

21,08%

3

SIGN

1.285.441,20

175.834,48

175.834,48

13,68%

13,68%

3

e-surgerynet

1.135.008,10

82.636,84

78.009,13

7,28%

6,87%

3

S.HO.W.

1.350.000,00

417.986,87

417.986,87

30,96%

30,96%

3

SEA

1.345.500,00

474.647,62

127.771,42

35,28%

9,50%

3

e-cardionet

1.349.865,00

53.084,96

21.126,28

3,93%

1,57%
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Prednostna
naloga

3

Akronim
projekta

CAMAA
Prednostna
naloga 3
Skupaj

Odobrena
vrednost
projekta
v€
(A)

Prevzete
obveznosti
v €
(B)

Zahtevani in
potrjeni izdatki
v€
(C)

% prevzetih
obveznosti
(B/A)

% porabe
sredstev
(C/A)

1.185.321,74

-

-

0,00%

0,00%

18.000.000,00

4.501.468,20

2.226.638,87

25,01%

12.37%

58.972.603,52 58.972.603,52

14.737.517,73

6.207.629,70

24,99%

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

V nadaljevanju so predstavljeni podrobnejši podatki z namenom natančnega pregleda vpliva na
upravičeno območje. Navedena je natančna porazdelitev sredstev med geografskimi področji
programskih partnerjev, v zvezi s sofinanciranimi strateškimi projekti. Analiza prikazuje podatke
tako na ravni posameznega projekta kot na ravni prednostne naloge.
Javni razpis št. 02/2009. Porazdelitev sredstev za sofinanciranje odobrenih standardnih projektov glede na
geografsko območje po posameznih projektih in prednostni nalogah na dan 31.12.2012.
ITALIJA
Prednostn
a naloga

Akronim
projekta

1

CroCTaL

1

TIP

1

SALTWORKS

1

BioDiNet

1

ISO - TO

1

ISO-PRE

1

GOTRAWAMA

1

ISO - PRA

1

ISO-GIO

1

ISO - RE

1

ISO-PA

1

GEP

1

ASTIS

1

IDAGO

1

ADRIAWET 2000

Furlanija
Julijska krajina
(v €)

Emilia Romagna (v
€)

Veneto (v €)

SLOVENIJA
(v €)

SKUPAJ
(v €)

558.000,00

117.000,00

108.000,00

566.100,00

1.349.100,00

804.990,00

49.500,00

-

472.500,00

1.326.990,00

-

-

810.000,00

450.000,00

1.260.000,00

367.677,50

183.800,00

75.431,55

708.084,28

1.334.993,33

556.962,50

4.800,00

4.800,00

591.287,85

1.157.850,35

556.973,47

4.800,00

4.800,00

572.774,33

1.139.347,80

554.373,00

-

39.825,00

614.952,00

1.209.150,00

557.019,64

4.800,00

4.800,00

578.336,84

1.144.956,48

557.042,24

4.800,00

4.800,00

554.979,19

1.121.621,43

559.196,07

4.800,00

4.800,00

595.602,83

1.164.398,90

557.070,59

4.800,00

4.800,00

583.683,14

1.150.353,73

413.556,32

63.000,00

63.000,00

809.743,85

1.349.300,17

446.823,00

69.075,00

109.848,00

474.144,00

1.099.890,00

738.580,06

-

-

544.308,92

1.282.888,98

504.000,01

288.000,00

-

269.999,99

1.062.000,00
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ITALIJA
Prednostn
a naloga

Akronim
projekta

1

EnergyViLLab

1

FUTURELIGHTS

1

HYDRO KARST

1

TESSI

1

MODEF
Prednostna
naloga 1

2

PROFILI

2

MACC

2

MOTOR

2

WINE NET

2

AGROTUR

2

Heritaste

2

STUDY CIRCLES

2

TRANSARMON

2

UE LI JE II

2

LANATURA

2

IPforSMEs

2

GLIOMA

2

SOLUM

2

T-lab

2

INNOVAQUA

2

BELLIMPRESA
Prednostna
naloga 2

3

PESCA

3

JULIUS

3

EDUKA

3

ALISTO

3

IntegrAid

Furlanija
Julijska krajina
(v €)

Emilia Romagna (v
€)

Veneto (v €)

SLOVENIJA
(v €)

SKUPAJ
(v €)

112.500,00

661.500,00

72.000,00

495.000,00

1.341.000,00

511.200,00

-

191.570,00

454.230,00

1.157.000,00

591.330,32

-

-

488.104,98

1.079.435,30

543.335,40

-

176.060,97

279.184,50

998.580,87

139.997,05

276.045,99

130.984,00

177.555,63

724.582,67

9.630.627,17

1.736.720,99

220.400,00

585.750,00

104.500,00

434.850,00

1.345.500,00

306.000,00

490.500,90

157.500,00

387.002,12

1.341.003,02

144.000,00

144.000,00

432.000,00

567.000,00

1.287.000,00

106.800,00

641.690,00

124.600,00

311.589,00

1.184.679,00

343.199,52

-

-

701.803,64

1.045.003,16

716.684,78

89.000,00

-

529.314,33

1.334.999,11

395.088,88

100.108,78

-

219.773,97

714.971,63

493.500,00

53.000,00

35.600,00

210.000,00

792.100,00

353.540,90

60.883,00

-

545.282,60

959.706,50

144.402,50

-

-

274.416,64

418.819,14

364.500,00

580.500,00

-

405.000,00

1.350.000,00

571.600,00

26.400,00

-

722.000,00

1.320.000,00

397.590,00

-

249.702,72

653.025,59

1.300.318,31

215.980,00

360.005,00

134.999,18

467.979,47

1.178.963,65

765.000,00

234.000,00

-

333.000,01

1.332.000,01

476.149,99

-

-

137.950,00

614.099,99

6.014.436,57

3.365.837,68

1.238.901,90

464.390,00

81.500,00

72.400,00

335.710,00

954.000,00

672.750,50

45.000,00

135.000,00

460.390,00

1.313.140,50

816.157,52

69.598,00

40.050,00

409.194,48

1.335.000,00

244.000,00

550.507,00

74.243,00

481.250,00

1.350.000,00

348.952,03

182.594,40

-

818.453,57

1.350.000,00

1.805.519,52 10.280.572,33 23.453.440,01

6.899.987,37 17.519.163,52
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ITALIJA
Prednostn
a naloga

Akronim
projekta

3

Living
Fountains

3

LEX

3

SIIT

3

PANGeA

3

SIGN

3

e-surgerynet

3

S.HO.W.

3

Furlanija
Julijska krajina
(v €)

Emilia Romagna (v
€)

Veneto (v €)

SLOVENIJA
(v €)

SKUPAJ
(v €)

363.258,00

-

63.000,00

478.441,11

904.699,11

393.894,20

-

-

144.377,80

538.272,00

548.535,37

267.491,70

104.359,50

429.613,43

1.350.000,00

279.006,64

78.829,10

142.703,47

753.213,15

1.253.752,36

365.053,50

134.376,30

57.745,80

728.265,60

1.285.441,20

239.543,50

598.436,00

-

297.028,60

1.135.008,10

818.250,00

4.000,00

4.000,00

523.750,00

1.350.000,00

SEA

663.750,00

134.325,00

173.250,00

374.175,00

1.345.500,00

3

e-cardionet

369.450,00

625.680,00

-

354.735,00

1.349.865,00

3

CAMAA

159.314,00

473.404,00

156.650,00

395.953,74

1.185.321,74

6.746.305,26

3.245.741,50

1.023.401,77

22.391.369,00

8.348.300,17

4.067.823,19 24.165.111,18 58.972.603,52

Prednostna
naloga 3
Skupaj

6.984.551,48 18.000.000,01

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

V zvezi s prednostno nalogo 1 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaša v celoti
23.453.440,01 EUR. Deleţ sredstev, namenjenih italijanskim upravičencem znaša 56,17%,
oziroma 13.172.867,68 EUR. Slovenskim upravičencem je dodeljenih 43,83% sredstev, kar je
enako skupnemu znesku v višini 10.280.572,33 EUR. Upravičencem posameznih deţel, ki
sodelujejo v okviru Programa je dodeljenih 41,06% sredstev - upravičencem Deţele Furlanije
Julijske krajine in nekoliko manj od 8% sredstev - upravičencem Deţele Veneto in Deţele Emilia
Romagna.
V zvezi s prednostno nalogo 2 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaša v celoti
pribliţno od 17,5 milijonov EUR. Deleţ sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem znaša
60,61% oziroma 10.619.176,15 EUR. Podrobneje, po upravičencih posameznih deţel, ki
sodelujejo v okviru Programa, je upravičencem Deţele Furlanije Julijske krajine dodeljen nekaj
več kot 34% deleţ, upravičencem Veneta nekaj manj kot 20% deleţ, medtem ko prejmejo
upravičenci Deţele Emilia Romagna nekoliko več od 7%. Slovenskim upravičencem je dodeljenih
39,39% sredstev, kar je enako skupnemu znesku v višini 6.899.987,37 EUR.
V zvezi s prednostno nalogo 3 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaša 18
milijonov EUR. Deleţ sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem znaša 61,20% oziroma
11.015.448,53 EUR. Podrobneje, po upravičencih posameznih deţel, ki sodelujejo v okviru
Programa, je upravičencem Deţele Furlanije Julijske krajine dodeljen deleţ sredstev, ki je
nekoliko višji od 37%, upravičencem Deţele Veneto 18,03% sredstev, medtem ko prejmejo
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upravičenci Deţele Emilia Romagna skoraj 6% sredstev. Slovenskim upravičencem je dodeljenih
38,80% sredstev, kar je enako skupnemu znesku v višini 6.984.551,48 EUR.
Podrobneje, v okviru prednostne naloge 1, projekt Tip beleţi najvišji deleţ sredstev (60,66%
celotne vrednosti projekta), namenjenih upravičencem iz Furlanije Julijske krajine (VP
omenjenega projekta prihaja z istega območja). Deţela Veneto prejme največji deleţ sredstev v
okviru projekta EnergyVillab (49,33%) in tudi v tem primeru VP prihaja z istega programskega
območja. Emilia Romagna beleţi najvišji odstotek sredstev v okviru projekta Saltworks (64,29%),
pri katerem tudi VP prihaja z istega programskega območja. Z vidika slovenskega partnerstva je
projekt z najvišjim odstotkom dodeljenih sredstev, namenjenih slovenskim upravičencem,
projekt Gep, s 60,01% deleţem. Tudi v tem primeru VP prihaja z istega programskega območja.
V okviru prednostne naloge 2 projekt Innovaqua beleţi najvišji deleţ sredstev (57,43% celotne
vrednosti projekta), namenjenih deţeli Furlaniji Julijski krajini (VP prihaja z istega območja).
Deţela Veneto prejme najvišji deleţ sredstev v okviru projekta Winenet (54,17%), pri katerem
tudi VP prihaja iz Deţele Veneto. Emilia Romagna pa beleţi najvišji odstotek sredstev pri
projektu Motor (33,57%), VP pa v tem primeru prihaja iz Republike Slovenije. Z vidika
slovenskega partnerstva je projekt z najvišjim odstotkom sredstev, namenjenih slovenskim
upravičencem, projekt Agrotur s 67,16% deleţem. Tudi v tem primeru VP prihaja z istega
programskega območja.
V okviru prednostne naloge 3 projekt S.HO.W beleţi najvišji deleţ sredstev (60,61% celotne
vrednosti projekta), dodeljenih upravičencem Deţele Furlanije Julijske krajine (VP je z istega
območja). Deţela Veneto pa ima najvišji deleţ sredstev pri projektu e-cardionet (46,35%),
katerega VP prihaja z istega programskega območja. Emilia Romagna beleţi pa najvišji odstotek
sredstev v okviru projekta Sea (12,88%), katerega VP prihaja iz Deţele Furlanije Julijske krajine.
Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z najvišjim odstotkom sredstev, namenjenih
slovenskim upravičencem projekt Integraid s 60,63% deleţem. VP projekta prihaja iz Republike
Slovenije.
Sredstva dodeljena območjem, vključenim na osnovi »načela fleksibilnosti«, v skladu s 1. točko
21. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006 in določili javnega razpisa št. 02/2009, ne presegajo
omejitve 20% prispevka ESRR sredstev na ravni posameznega projekta.
V spodnji tabeli so za javni razpis za standardne projekte št. 02/2009, po posamezni prednostni
nalogi, navedeni podrobnejši podatki o sredstvih, dodeljenih območjem, vključenim na osnovi
»načela fleksibilnosti«. Skupni znesek sredstev znaša 6.507.797,61 EUR. Območjem, vključenim
na osnovi »načela fleksibilnosti« v Republiki Italiji, in sicer Pokrajini Pordenone, je dodeljenih
5,71% sredstev, Pokrajini Treviso pa 8,36% sredstev. Območjem, vključenim na osnovi »načela
fleksibilnosti« v Republiki Sloveniji je dodeljenih 85,93% sredstev, in sicer 76,54% sredstev
Osrednjeslovenski statistični regiji in 9,39% sredstev Notranjsko-kraški statistični regiji.
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Javni razpis št. 02/2009. Posamezne prednostne naloge - porazdelitev sredstev sofinanciranih standardnih
projektov po območjih, vključenih na osnovi »načela fleksibilnosti«, na dan 31.12.2012.
ITALIJA
Prednostna
naloga

Pordenone
(v €)

SLOVENIJA
Treviso
(v €)

Osrednjeslovenska
(v €)

Notranjsko-kraška
(v €)

1

39.551,25

45.000,00

1.303.760,66

2

156.000,05

225.000,00

2.105.532,96

76.500,00

3

75.859,20

274.000,00

1.572.075,47

171.296,40

371.410,50

544.000,00

4.981.369,09

611.018,02

Skupaj

363.221,62

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

JAVNI RAZPIS ŠT. 03/2011 ZA PREDLOŢITEV STANDARDNIH PROJEKTOV – SREDSTVA
NAMENJENA OŢJEMU KOPENSKEMU OBMOČJU
Tabela navedena v nadaljevanju vsebuje pregled 20 odobrenih standardnih projektov – sredstva
namenjena oţjemu kopenskemu območju in vrednost odobrenih sredstev za posamezni projekt.
Vrednost dodeljenih sredstev za izvedbo 20 sofinanciranih projektov v okviru javnega razpisa št.
03/2011 znaša nekaj več kot 18 milijonov EUR, od tega je 15,4 milijonov EUR ESRR sredstev.
V okviru prednostne naloge 1 je Pogodbe o dotaciji sofinanciranja sklenilo 5 projektov, katerim
je dodeljenih 42% sredstev javnega razpisa. V okviru prednostne naloge 2 je sofinanciranih 9
projektov, katerim je dodeljenih 35,30% sredstev, v okviru prednostne naloge 3 pa je 6
sofinanciranim projektom dodeljenih 22,70% sredstev.
Povprečna vrednost projekta v okviru prednostne naloge 1 je pribliţno 1,5 milijonov EUR, v
okviru prednostne naloge 2 pribliţno 700 tisoč EUR, v okviru prednostne naloge 3 pa nekaj manj
kot 690 tisoč EUR.
Javni razpis št. 03/2011. Sofinancirani projekti in odobrena vrednost.
Odobrena vrednost
projekta
(v €)

Akronim projekta

1

Trecorala

1.430.000,00

1.215.500,00

19.10.2012

1

BIMOBIS

1.500.000,00

1.275.000,00

26.10.2012

1

TRADOMO

2.662.989,50

2.263.541,08

22.10.2012

1

ENRI

1

CAMIS

5

Skupaj PN 1

Sredstva ESRR
(v €)

Datum podpisa
Pogodbe o dotaciji
sofinanciranja

Prednostna
naloga

605.000,00

514.250,00

18.10.2012

1.431.258,99

1.216.570,14

26.10.2012

7.629.248,49

6.484.861,22

2

SHARTEC

998.300,00

848.555,00

26.10.2012

2

FarMeat

969.600,00

824.160,00

28.11.2012

2

VISO

700.000,00

595.000,00

07.11.2012

2

NUVOLAK

407.550,00

346.417,50

22.10.2012

2

Mina

998.293,18

848.549,20

18.10.2012

2

OGV

495.400,00

421.090,00

21.11.2012
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Odobrena vrednost
projekta
(v €)

Akronim projekta

2

Proteo

1.000.000,00

850.000,00

21.12.2012

2

RURAL

450.693,00

383.089,05

19.10.2012

2

EnjoyTour

391.374,32

332.668,17

07.11.2012

6.411.210,50

5.449.528,93

1.000.000,00

850.000,00

19.10.2012

9
3

Skupaj PN 2
POT MIRU-VIA DI PACE

Sredstva ESRR
(v €)

Datum podpisa
Pogodbe o dotaciji
sofinanciranja

Prednostna
naloga

3

ZBORZBIRK

999.725,00

849.766,25

22.10.2012

3

LIVING LANDSCAPE

390.000,00

331.500,00

24.10.2012

3

AGRI-KNOWS

389.600,00

331.160,00

24.10.2012

3

PratiCons

689.700,00

586.245,00

19.10.2012

3

ECHOS

654.900,00

556.665,00

02.11.2012

4.123.925,00

3.505.336,25

6

Skupaj PN 3

20
Skupaj – vse PN
18.164.383,99
15.439.726,39
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu
območju

Kot navedeno v povzetku odločitev, ki jih je sprejel NO (tabela v poglavju 2.1.1), so bile v okviru
34. dopisne seje, dne 2. oktobra 2012, odobrene spremembe partnerstva projekta PratiCons. Na
35. dopisni seji z dne 6. novembra 2012, je NO odobril spremembe partnerstva projekta PROTEO
ter se seznanil z manjšimi spremembami projektov TRADOMO in BIMOBIS. Na 38. dopisni seji z
dne 6. februarja 2013 je NO odobril spremembe projekta MINA, na 39. dopisni seji z dne 26.
februarja 2013 pa se je seznanil s spremembami projekta CAMIS.
Pogodba o dotaciji sofinanciranja za projekt PROTEO je bila zaradi pozne predloţitve izjav o
drţavnih pomočeh podpisana 21. decembra 2012.
Vse Pogodbe o dotaciji sofinanciranja so bile podpisane do konca leta 2012, skladno z določili
16. poglavja javnega razpisa št. 03/2011.
Dokumentacija posameznih projektov (Prijavnica, Opis stroškovnega načrta, Pogodba o
partnerstvu in Pogodba o dotaciji sofinanciranja) je bila za potrebe sklenitve pogodb o
slovenskem nacionalnem sofinanciranju objavljena na portalu »4PM«, v uporabi od leta 2012.
V nadaljevanju so predstavljeni podrobnejši podatki z namenom natančne analize vpliva na
upravičeno območje, pri tem je navedena natančna finančna porazdelitev med geografskimi
področji programskih partnerjev (Republika Italija – le Furlanija Julijska krajina - in Republika
Slovenija) za sofinancirane standardne projekte – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu
območju. Tabela vsebuje podatke na ravni posameznega projekta ter na ravni prednostne
naloge.
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Javni razpis št. 03/2011. Porazdelitev sredstev za sofinanciranje odobrenih standardnih projektov – sredstva
namenjena oţjemu kopenskemu območju - glede na geografsko območje po posameznih projektih in prednostni
nalogah na dan 31.12.2012.
Prednostna
Furlanija Julijska krajina
Republika Slovenija
Akronim projekta
naloga
(v €)
(v €)
1

Trecorala

1.156.300,00

273.700,00

1

BIMOBIS

700.000,00

800.000,00

1

TRADOMO

1.010.162,00

1.652.827,50

1

ENRI

311.000,00

294.000,00

1

CAMIS

668.128,06

763.130,93

3.845.590,06

3.783.658,43

5

Skupaj PN 1

2

SHARTEC

359.050,00

639.250,00

2

FarMeat

500.600,00

469.000,00

2

VISO

475.000,00

225.000,00

2

NUVOLAK

139.000,00

268.550,00

2

Mina

608.338,03

389.955,15

2

OGV

295.000,00

200.400,00

2

Proteo

700.000,00

300.000,00

2

RURAL

297.893,00

152.800,00

2

EnjoyTour

168.109,92

223.264,40

3.542.990,95

2.868.219,55

9

Skupaj PN 2

3

POT MIRU-VIA DI PACE

550.000,00

450.000,00

3

ZBORZBIRK

346.205,00

653.520,00

3

LIVING LANDSCAPE

180.000,00

210.000,00

3

AGRI-KNOWS

196.160,00

193.440,00

3

PratiCons

340.500,00

349.200,00

3

ECHOS

405.000,00

249.900,00

2.017.865,00

2.106.060,00

6

Skupaj PN 3

20
Skupaj – vse PN
9.406.446,01
8.757.937,98
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu
območju

V zvezi s prednostno nalogo 1 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom - sredstva
namenjena oţjemu kopenskemu območju -, znaša 7.629.248,49 EUR. Deleţ sredstev italijanskih
upravičencev znaša 50,41%, oziroma 3.845.590,06 EUR. Slovenskim upravičencem je dodeljenih
49,59% sredstev, kar je enako skupnemu znesku v višini 3.783.658,43 EUR.
V zvezi s prednostno nalogo 2 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaša v celoti
pribliţno od 6,4 milijonov EUR. Deleţ sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem znaša
55,26% oziroma 3.542.990,95 EUR. Slovenskim upravičencem je dodeljenih 44,74% sredstev, kar
je enako skupnemu znesku v višini 2.868.219,55 EUR.
V zvezi s prednostno nalogo 3 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaša
4.123.295,00 EUR. Deleţ sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem znaša 48,93% oziroma
2.017.865,00 EUR. Slovenskim upravičencem je dodeljenih 51,07% sredstev, kar je enako
skupnemu znesku v višini 2.106.060,00 EUR.
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V okviru prednostne naloge 1 projekt Trecorala beleţi najvišji deleţ sredstev (80,86 % celotne
vrednosti projekta), dodeljenih italijanskim upravičencem iz Deţele Furlanije Julijske krajine
(VP projekta prihaja iz istega območja). Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z najvišjim
odstotkom celotnih dodeljenih sredstev, namenjenih slovenskim upravičencem, projekt
Tradomo, z 62,07% deleţem sredstev. Tudi v tem primeru VP prihaja z istega programskega
območja.
V okviru prednostne naloge 2 projekt Proteo beleţi najvišji deleţ sredstev (70% celotne vrednosti
projekta), namenjenih italijanskim upravičencem iz Deţele Furlanije Julijske krajine. Pri
omenjenem projektu VP prihaja iz istega območja. Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z
najvišjim odstotkom celotnih dodeljenih sredstev, namenjenih slovenskim upravičencem, projekt
Shartec, s 64,03% deleţem sredstev. Tudi v tem primeru VP prihaja z istega programskega
območja.
V okviru prednostne naloge 3 projekt POT MIRU – VIA DI PACE beleţi najvišji deleţ sredstev (55%
celotne vrednosti projekta), dodeljenih italijanskim upravičencem iz Deţele Furlanije Julijske
krajine. VP projekta prihaja z istega območja. Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z
najvišjim odstotkom sredstev, namenjenih slovenskim upravičencem, projekt Zborzbirk s 65,37%
deleţem sredstev. Tudi v tem primeru VP projekta prihaja z istega programskega območja.
Sredstva dodeljena območjem, vključenim na osnovi »načela fleksibilnosti«, v skladu s 1. točko
21. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006 in določili javnega razpisa št. 03/2011, ne presegajo
omejitve 20% prispevka ESRR sredstev na ravni posameznega projekta.
Sredstva, dodeljena območjem, vključenim na osnovi »načela fleksibilnosti« znašajo skupno
546.400,00 EUR, t.j. 3,01% sredstev, namenjenih projektom, ki se izvajajo na oţjem kopenskem
območju. Štirje projekti vključujejo upravičence, ki prihajajo z območij, vključenih na osnovi
»načela fleksibilnosti«: trije v okviru prednostne naloge 1 in en v okviru prednostne naloge 2.
Območja, vključena na osnovi »načela fleksibilnosti«, ki so prejela sredstva so Pokrajina
Pordenone za Republiko Italijo (projekt Enri) in Osrednjeslovenska statistična regija za Republiko
Slovenijo (projekti Camis, Bimobis, OGV).
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2.1.3 Informacije o razdelitvi uporabe skladov
- Navedite informacije v skladu z delom c) Priloge II
Javne razpise za strateške (JR št. 01/2009) in standardne (JR št. 02/2009 in JR št. 03/2011)
projekte je zaznamoval velik in pozitiven odziv, zahvaljujoč tudi intenzivnemu informiranju in
pomoči predlagateljem ter potencialnim upravičencem na upravičenem območju, ki jih je izvajal
OU s STS, v sodelovanju s programskimi partnerji (glej prejšnje tabele iz tega poglavja in tiste v
6. poglavju).
V spodnji tabeli je prikazana porazdelitev evropskih finančnih sredstev ESRR po prednostnih
temah, ki so bile prvotno predvidene v O.P.

Šifra

Okvirna
razdelitev (%
prispevka
ESRR)

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

5

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

3

05 Izpopolnjene pomoţne storitve za podjetja in skupine podjetij

2

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

4

Promet

26 Multimodalni prevoz

13

Energetika

43 Učinkovita raba in soproizvodnja energije, gospodarjenje z njo

7

Varstvo okolja in
preprečevanje tveganja

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

6

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

5

Prednostna tema

Raziskave in tehnološki
razvoj

Informacijska družba

54 Drugi ukrepi za ohranjanje okolja in
preprečevanje tveganja
Turizem

Kultura

5

57 Druga podpora za izboljšanje turističnih storitev

10

60 Druga podpora za izboljšanje kulturnih storitev

10
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Prednostna tema

Povečevanje
prilagodljivosti delavcev
in gospodarskih družb,
podjetij in podjetnikov

Okvirna
razdelitev (%
prispevka
ESRR)

Šifra

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

2

Izboljšati dostop do
zaposlitve in trajnostno
udeležbo

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

4

Izboljšanje človeškega
kapitala

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

2

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

2

76 Zdravstvena infrastruktura

8

79 Druga socialna infrastruktura

6

85 Priprava, izvajanje, spremljanje in pregled

4

86 Ocena in študije; informacije in komunikacija

2

Naložbe v socialno
infrastrukturo

Tehnična pomoč

Razmerje med indikativnimi odstotki v tabeli in dejansko realizacijo v okviru sofinanciranih
projektov, bo vključeno v letno poročilo 2013, ko bodo upoštevani podatki o vseh sofinanciranih
projektih.
Za sofinancirane strateške projekte, je prikazana porazdelitev sredstev ESRR po kategorijah za
vsak posamezni projekt, kot navedeno v Prijavnici s strani VP.
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Javni razpis št. 01/2009 Strateški projekti. Sofinancirani projekti in porazdelitev sredstev.
Vrednost projekta

Od teh sredstev
ESRR

Akronim projekta

1

Climaparks

3.239.513,01

2.753.586,06

1

Sigma 2

3.697.431,50

3.142.816,78

1

Carso - Kras

3.085.000,00

2.622.250,00 Varstvo okolja

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

(v €)

(v €)

Prednostna
tema

Šifra

Prednostna
naloga

in
preprečevanje
tveganja

1

Safeport

2.730.000,00

2.320.500,00

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

1

Adria A

3.289.000,00

2.795.650,00 Promet

26 Multimodalni prevoz

1

Interbike

3.514.000,00

2.986.900,00

24 Kolesarske steze

2

Slowtourism

3.815.700,00

3.243.345,00

2

Citius

2.810.946,50

2.389.304,53

01 Dejavnosti na področju R&TR
v raziskovalnih centrih

2

Icon

3.167.095,00

2.692.030,75

05 Izpopolnjene pomoţne
storitve za podjetja in skupine
podjetij

Turizem

Raziskave in
tehnološki
razvoj

57 Druga podpora za izboljšanje
turističnih storitev

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

2

Know Us

2.831.000,00

2.406.350,00

2

Trans2Care

2.611.118,00

2.219.450,30
76 Zdravstvena infrastruktura

58 Varovanje in ohranjanje
kulturne dediščine

3

E-Health

3.000.000,00

Naložbe v
socialno
2.550.000,00 infrastrukturo

3

Jeziklingua

3.000.000,00

2.550.000,00

3

Shared Culture

3.500.000,07

2.975.000,06

3

Parsjad

2.800.000,00

2.380.000,00

3

Openmuseums

3.856.000,00

3.277.600,00

Kultura

60 Druga podpora za izboljšanje
kulturnih storitev

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

Letno poročilo o izvajanju 2012

66

Za sofinancirane standardne projekte, je prikazana porazdelitev finančnih sredstev ESRR po
kategorijah za vsak posamezni projekt, kot navedeno v Prijavnici s strani VP.
Javni razpis št. 02/2009 - Standardni projekti. Sofinancirani projekti in porazdelitev sredstev.
Vrednost
Od teh
Prednostna
Akronim
projekta
sredstev ESRR
Prednostna tema
naloga
projekta
(v €)
(v €)
1

CroCTaL

1.349.100,00

1.146.735,00

1

TIP

1.326.990,00

1.127.941,50

1

EnergyViLLab

1.341.000,00

1.139.850,00

1

FUTURELIGHTS

1.157.000,00

983.450,00

1

HYDRO KARST

1.079.435,30

917.520,00

1

ISO - TO

1.157.850,35

984.172,79

1

ISO-PRE

1.144.956,48

973.213,00

1

ISO - PRA

1.139.347,80

968.445,63

1

ISO-GIO

1.121.621,43

953.378,21

1

ISO - RE

1.164.398,91

989.739,07

1

ISO-PA

1.150.353,73

977.800,67

1

GOTRAWAMA

1.209.150,00

1.027.777,50

1

ASTIS

1.099.890,00

934.906,50

1

SALTWORKS

1.260.000,00

Varstvo okolja in
1.071.000,00 preprečevanje tveganja

1

BioDiNet

1.334.993,33

1.134.744,33

1

ADRIAWET 2000

1.062.000,00

902.700,00

1

TESSI

998.580,87

848.793,73

1

GEP

1.349.300,17

1.146.905,14

1

IDAGO

1.282.888,98

1.090.455,63

Šifra

24 Kolesarske steze
Promet

Energetika

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

46 Čiščenje vode
(odpadne vode)

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

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

Obnova mest in
podeželja

61 Celostni projekti za
obnovo mest in
podeţelja
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Prednostna
naloga

Akronim
projekta

Vrednost
projekta
(v €)

Od teh
sredstev ESRR
(v €)

2

MACC

1.341.003,02

1.139.852,56

2

IPforSME

1.350.000,00

1.147.500,00

2

GLIOMA

1.320.000,00

1.122.000,00

2

WINE NET

1.184.679,00

1.006.977,15

2

INNOVAQUA

2

BELLIMPRESA

2

PROFILI

2

1.332.000,00

614.100,00

Šifra
Prednostna tema

Raziskave in tehnološki
razvoj (RTR), inovacije
1.132.200,00
in podjetništvo

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

521.985,00
05 Izpopolnjene
pomoţne storitve za
podjetja in skupine
podjetij

1.345.500,00

1.143.675,00

TRANSARMON

792.100,00

673.285,00

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

2

LANATURA

418.819,14

355.996,26

55 Poudarjanje pomena
naravnih dobrin

2

SOLUM

1.300.318,31

1.105.270,56

2

T-lab

1.179.000,00

1.002.150,00

2

MOTOR

1.287.000,00

1.093.950,00

2

AGROTUR

1.045.003,50

888.252,97

2

Heritaste

1.334.999,11

1.134.749,24

2

UE LI JE II

959.706,50

815.750,52

Turizem

57 Druga podpora za
izboljšanje turističnih
storitev
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Prednostna
naloga

Akronim
projekta

2

STUDY CIRCLES

3

Vrednost
projekta
(v €)

Od teh
sredstev ESRR
(v €)

714.971,63

607.725,88

EDUKA

1.335.000,00

1.134.750,00

3

SIIT

1.350.000,00

1.147.500,00

3

PESCA

954.000,00

810.900,00

3

Living
Fountains

904.699,11

768.994,24

3

JULIUS

3

LEX

3

ALISTO

3

PANGeA

1.313.140,50

Šifra
Prednostna tema

Izboljšanje človeškega
kapitala

Informacijska družba

457.531,20

1.350.000,00

1.147.500,00

1.253.752,35

Izboljšanje dostopa do
1.065.689,50 zaposlitve in trajnostne
udeležbe

SEA

1.345.500,00

3

e-surgerynet

1.135.008,10

3

e-cardionet

1.349.865,00

3

IntegrAid

1.350.000,00

3

SIGN

1.285.441,20

58 Varovanje in
ohranjanje kulturne
dediščine

1.116.169,42 Kultura

538.272,00

3

73 Ukrepi za povečanje
udeleţbe pri
izobraţevanju in
usposabljanju skozi vsa
ţivljenjska obdobja,
tudi z ukrepi za
zmanjšanje predčasne
opustitve šolanja in
razlikovanja predmetov
glede na spol, ter za
boljšo kakovost
začetnega poklicnega
izobraţevanja in
usposabljanja ter
izobraţevanja in
usposabljanja odraslih
oziroma za boljši dostop
do takšnega
izobraţevanja in
usposabljanja
11 Informacijske in
komunikacijske
tehnologije (dostop,
varnost,
interoperabilnost,
preprečevanje
tveganja, raziskave,
inovacije, spletne
vsebine itd.)

Povečanja sociale
1.143.675,00 vključenosti
prikrajšanih oseb

964.756,88
Izboljšanje človeškega
1.147.385,25 kapitala
1.147.500,00 Naložbe v socialno
1.092.625,02 infrastrukutro

59 Razvoj kulturne
infrastrukture

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

3

Akronim
projekta

S.HO.W.

Vrednost
projekta
(v €)

1.350.000,00

Od teh
sredstev ESRR
(v €)

Šifra
Prednostna tema

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

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

Za sofinancirane standardne projekte – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju - je
prikazana porazdelitev finančnih sredstev ESRR po kategorijah za vsak posamezni projekt, kot
navedeno v Prijavnici s strani VP.
Javni razpis št. 03/2011 - Standardni projekti – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju. Sofinancirani
projekti in porazdelitev sredstev.
Vrednost
Od teh
Šifra
Prednostna
Akronim
projekta
sredstev ESRR
Prednostna tema
naloga
projekta
(v €)
(v €)
1

BIMOBIS

1.500.000,00

1

ENRI

1

CAMIS

1.431.258,99

1.216.570,14

1

TRECORALA

1.430.000,00

1.215.500,00 Varstvo okolja in
preprečevanje tveganja

1

TRADOMO

2.662.989,50

2.263.541,08

2

PROTEO

1.000.000,00

850.000,00

2

SHARTEC

998.300,00

848.555,00

2

VISO

700.000,00

595.000,00 Raziskave in tehnološki
razvoj (R&ST), inovacije
in podjetništvo

2

FARmEAT

969.600,00

824.160,00

605.000,00

1.275.000,00 Promet

24 Kolesarske steze

514.250,00 Energetika

43 Učinkovita raba in
soproizvodnja energije,
gospodarjenje z njo
45 Upravljanje in
distribucija vode (pitne
vode)
51 Spodbujanje biološke
raznovrstnosti in varstva
narave (vključno z
Naturo 2000)
52 Spodbujanje čistega
mestnega prevoza
02 Infrastruktura za RTR
(vključno z opremo in
objektom, instrumenti
ter računalniškimi
omrežji za hitri prenos,
ki povezujejo
raziskovalna središča) in
pristojna središča za
določeno tehnologijo
06 Pomoč MSP za
spodbujanje okolju
prijaznih izdelkov in
proizvodnih procesov
(uvajanje učinkovitega
sistema upravljanja
okolja, sprejetje in
uporaba tehnologij
za preprečevanje
onesnaženja,
vključevanje čistih
tehnologij v proizvodnjo
v podjetjih)
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Prednostna
naloga

Akronim
projekta

Vrednost
projekta
(v €)

Od teh
sredstev ESRR
(v €)

2

NUVOLAK

407.550,00

346.417,50

2

OGV

495.400,00

421.090,00

2

ENJOY TOUR

391.374,32

332.668,17

2

RURAL

450.693,00

383.089,05

2

MINA

998.293,18

848.549,20

3

ZBORZBIRK

999.725,00

849.766,25

3

ECHOS

654.900,00

556.670,04

3

POT MIRU – VIA
DI PACE

3

PRATICONS

689.700,00

586.245,00

3

LIVING
LANDSCAPE

390.000,00

331.500,00

1.000.000,00

Šifra
Prednostna tema

Informacijska družba

Turizem

Izboljšanje človeškega
kapitala

850.000,00 Kultura

14 Storitve in aplikacij
za MSP (e-poslovanje,
izobraževanje in
usposabljanje,
povezovanje v mreže
itd.)
57 Druga podpora za
izboljšanje turističnih
storitev
74 Razvijanje človeških
virov na področju
raziskav in inovacij,
zlasti s pomočjo
podiplomskih študijev in
usposabljanja
raziskovalcev, ter
dejavnosti mreţnega
povezovanja med
univerzami,
raziskovalnimi centri in
podjetji

58 Varovanje in
ohranjanje kulturne
dediščine

72 Načrtovanje,
uvajanje in izvajanje
reform v sistemih
izobraţevanja in
usposabljanja, da se
poveča moţnost
zaposlitve, ustreznost
Izboljšanje človeškega
začetnega in poklicnega
3
AGRI-KNOWS
389.600,00
331.160,00
kapitala
izobraţevanja in
usposabljanja za trg
dela ter da
izobraţevalni kadri
nadgrajujejo
znanja zaradi inovacij in
na znanju temelječega
gospodarstva
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu
območju

V okviru vseh treh razpisov so najbolj zastopane sledeče prednostne teme:
-

“Varstvo okolja in preprečevanje tveganja” z 21-imi sofinanciranimi projekti,

-

“Raziskave in tehnološki razvoj” s 16-imi sofinanciranimi projekti,

-

“Kultura” s 14-imi sofinanciranimi projekti.

Po 3 projekti se izvajajo v okviru prednostnih tem “Energetika” in “Naloţbe v socialno
infrastrukturo”, medtem ko se 4 posamezne prednostne tematike izvajajo v okviru enega samega
projekta.
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Glede prikazanega pregleda šifer projektov lahko ugotovimo, da so najbolj zastopane sledeče
šifre:
-

“58 Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine” z 10-imi projekti,

-

“57 Druga podpora za izboljšanje turističnih storitev” z 9-imi projekti,

-

“03 Prenos tehnologije in izboljšanje omreţij sodelovanja med malimi in srednje velikimi
podjetji (MSP), med temi podjetji in univerzami, posredniškimi izobraţevalnimi
ustanovami vse vrst, regionalnimi organi, raziskavami, znanstvenimi in tehnološkimi
središči (znanstveni parki in tehnološki parki itd.)« in »51 Spodbujanje biološke
raznovrstnosti in varstva narave (vključno z Natura 2000)« vsaka z 8-imi projekti.

Najmanj zastopanih je 11 šifer, in sicer se v okviru le-teh izvaja po 1 projekt.
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2.1.4 Pomoč ciljnim skupinam
- Za operativne programe, ki jih sofinancira ESRR: predstaviti vse ustrezne informacije o
posebnih ciljnih skupinah, sektorjih ali področjih (če je ustrezno).
V okviru 16 strateških projektov sofinanciranih iz sredstev javnega razpisa št. 01/2009 projektne
aktivnosti izvaja skupno 229 PP: pri vsakem projektu poleg VP povprečno sodeluje pribliţno 14
PP, vključno z VP. Partnerstva obsegajo najmanj 6 in največ 30 subjektov.
Najniţja vrednost sofinanciranja, t.j. 4.980,00 EUR, je bila dodeljena Občini Seţana, kot
projektnemu partnerju v okviru projekta ADRIA-A, najvišja vrednost sofinanciranja, v višini
2.463.331,50 EUR, pa Univerzi na Primorskem, kot VP projekta SIGMA2.
Število VP oz. glavnih upravičencev, ki prihajajo iz obeh drţav je uravnoteţeno: 9 VP prihaja iz
Republike Italije in 7 VP prihaja iz Republike Slovenije.
Za Italijo:
-

4 VP iz Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine;

-

3 VP iz Deţele Veneto;

-

2 VP iz Deţele Emilia Romagna.

Za Republiko Slovenijo:
-

2 VP iz Goriške statistične regije;

-

1 VP iz Gorenjske statistične regije;

-

4 VP iz Obalno-kraške statistične regije.
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Javni razpis št. 01/2009. Sofinancirani projekti in partnerstvo.
Prednostna naloga

Akronim projekta

Datum podpisa
Pogodbe o
dotaciji
sofinanciranja

1

Climaparks

29.07.2010

SLO

9

1

Sigma 2

26.07.2010

SLO

12

1

Carso - Kras

27.07.2010

SLO

17

1

Adria A

15.07.2010

ITA

28

1

Interbike

08.09.2011

SLO

23

1

Safeport

26.09.2011

ITA

8

Območje
izvora VP

Št. projektnih partnerjev
(VKLJUČNO Z VP)

Prednostna naloga 1

97

2

Slowtourism

20.07.2010

ITA

30

2

Citius

04.08.2010

SLO

6

2

Icon

19.07.2010

SLO

15

2

Trans2care

26.07.2011

ITA

13

2

Know Us

30.12.2010

ITA

16

Prednostna naloga 2

80

3

Jeziklingua

26.07.2010

ITA

12

3

E-Health

13.07.2010

ITA

13

3

Openmuseums

22.08.2011

ITA

11

3

Shared Culture

26.07.2010

SLO

7

3

Parsjad

05.08.2010

ITA

9

Prednostna naloga 3

52

Skupno št. projektnih partnerjev
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

229

Spodnja tabela prikazuje območja, s katerih prihajajo PP, ki sodelujejo v okviru sofinanciranih
strateških projektov:
-

v okviru prednostne naloge 1 sodeluje 59 italijanskih PP in 38 slovenskih PP;

-

v okviru prednostne naloge 2 sodeluje 45 italijanskih PP in 35 slovenskih PP;

-

v okviru prednostne naloge 3 sodeluje 28 italijanskih PP in 24 slovenskih PP.

Iz italijanskih deţel torej skupno prihaja 132 PP, iz slovenski statističnih regij pa 97 PP.
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Javni razpis št. 01/2009. Sofinancirani projekti in partnerstvo. Območje izvora PP.
ITALIJA
Pred.
naloga

Furlanija
Julijska
krajina

Veneto

1

35

2

19

SLOVENIJA

Emilia
Romagna

Drugo

Goriška

14

8

2

15

11

0

Skupno

Gorenjska

Obalnokraška

Notranjsko
kraška

Osrednje
slovenska

Drugo

11

3

20

0

4

0

97

8

13

7

1

6

0

80

3

11

10

7

0

2

1

16

0

5

0

52

Skupno

65

39

26

2

21

17

43

1

15

0

229

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

V okviru 49 standardnih projektov, sofinanciranih iz sredstev javnega razpisa št. 02/2009 (kot ţe
navedeno nista vključena projekta MODEF in CAMAA, za katera je bilo sofinanciranje odobreno v
drugi polovici leta 2012 in je bila Pogodba o dotaciji sofinanciranja podpisana v letu 2013),
sofinanciranje prejme 508 PP: pri posameznem projektu poleg VP povprečno sodeluje pribliţno
10 PP. Partnerstva obsegajo najmanj 3 in največ 16 subjektov (brez VP).
Najniţja vrednost sofinanciranja, t.j. 539,20 EUR, je bila dodeljena Javnemu podjetju Kraški
vodovod Seţana, d.o.o., kot projektnemu partnerju v okviru projektov ISO-TO, ISO-PA, ISO-RE,
ISO-PRA, ISO-PRE in ISO-GIO, najvišja vrednost sofinanciranja, v višini 738.580,06 EUR, pa občini
»Comune di Tarvisio«, VP projekta IDAGO.
Število VP oz. glavnih upravičencev, ki prihajajo iz obeh drţav je sledeče: 32 VP prihaja iz
Republike Italije in 17 VP prihaja iz Republike Slovenije.
Za Italijo:
-

23 VP iz Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine;

-

8 VP iz Deţele Veneta;

-

1 VP iz Deţele Emilia Romagna.

Za Republiko Slovenijo:
-

9 VP iz Goriške statistične regije;

-

1 VP iz Gorenjske statistične regije;

-

3 VP iz Obalno-kraške statistične regije;

-

4 VP iz Osrednjeslovenske statistične regije.
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Javni razpis št. 02/2009. Sofinancirani projekti in partnerstvo.
Prednostna naloga
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Prednostna naloga 1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Prednostna naloga 2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Prednostna naloga 3

Akronim
projekta

Datum podpisa Pogodbe o
dotaciji sofinanciranja

Območje izvora VP

CroCTaL
TIP
SALTWORKS
BioDiNet
ISO-TO
ISO-PRE
GOTRAWAMA
ISO-PRA
ISO-GIO
ISO-RE
ISO-PA
GEP
ASTIS
IDAGO
ADRIAWET 2000
EnergyViLLab
FUTURELIGHTS
HYDRO-KARST
TESSI

19.12.2011
20.12.2011
23.05.2012
24.05.2012
18.06.2012
12.06.2012
15.05.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
29.03.2012
27.06.2012
12.03.2012
12.03.2012
30.03.2012
17.04.2012
18.07.2012
03.09.2012

ITA
ITA
ITA
SLO
SLO
ITA
SLO
ITA
ITA
ITA
ITA
SLO
SLO
ITA
ITA
ITA
SLO
ITA
ITA

PROFILI
MACC
MOTOR
WINENET
AGROTUR
Heritaste
STUDY CIRCLES
TRANSARMON
UE LI JE II
LANATURA
IPforSMEs
GLIOMA
SOLUM
T-lab
INNOVAQUA
BELLIMPRESA

12.07.2012
24.02.2012
16.05.2012
16.07.2012
08.03.2012
24.02.2012
27.04.2012
24.05.2012
08.03.2012
13.04.2012
12.07.2012
05.06.2012
12.04.2012
21.05.2012
05.06.2012
04.04.2012

ITA
ITA
SLO
ITA
SLO
ITA
ITA
ITA
SLO
SLO
ITA
SLO
SLO
SLO
ITA
ITA

PESCA
JULIUS
EDUKA
ALISTO
IntegrAid
Living Fountains
LEX
SIIT
PANGeA
SIGN
e-surgerynet
S.HO.W.
SEA
e-cardionet

16.04.2012
17.11.2011
15.03.2012
28.12.2011
19.03.2012
16.04.2012
28.03.2012
29.06.2012
18.05.2012
03.07.2012
23.05.2012
20.03.2012
28.05.2012
31.08.2012

ITA
ITA
ITA
ITA
SLO
SLO
ITA
ITA
SLO
SLO
ITA
ITA
ITA
ITA

Skupno št. projektnih partnerjev
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

Št. projektnih
partnerjev
(VKLJUČNO Z VP)
14
10
5
12
17
17
10
17
17
17
17
10
6
4
4
16
7
7
5
212
14
10
9
10
6
10
11
14
12
12
12
5
8
7
8
6
154
12
12
10
8
8
12
8
11
10
8
8
10
14
11
142
508
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Spodnja tabela prikazuje območja, iz katerih prihajajo PP, ki sodelujejo v okviru sofinanciranih
standardnih projektov:
-

v okviru prednostne naloge 1 sodeluje 118 italijanskih PP in 93 slovenskih PP;

-

v okviru prednostne naloge 2 sodeluje 89 italijanskih PP in 65 slovenskih PP;

-

v okviru prednostne naloge 3 sodeluje 79 italijanskih PP in 63 slovenskih PP.

Iz italijanskih deţel torej skupno prihaja 286 PP, iz slovenski statističnih regij pa 222 PP.
Javni razpis št. 02/2009. Sofinancirani projekti in partnerstvo. Območje izvora PP.
ITALIJA

SLOVENIJA

Prednostna
naloga

Furlanija
Julijska
krajina

Veneto

Emilia
Romagna

Goriška

Gorenjska

Obalnokraška

Notranjsko
kraška

Osrednje
slovenska

Skupno

1

82

19

17

50

4

16

1

23

212

2

51

28

10

32

6

8

1

18

154

3

48

18

13

13

7

22

3

18

142

Skupno

181

65

40

95

17

46

5

59

508

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

Po zaključku postopka podpisovanja posameznih Pogodb o dotaciji sofinanciranja za 20
standardnih projektov v okviru javnega razpisa št. 03/2011, je bilo sofinanciranje dodeljeno
skupno 156 projektnim partnerjem: pri vsakem projektu poleg VP povprečno sodeluje pribliţno 8
PP. Partnerstva obsegajo najmanj 2 in največ 15 subjektov, vključno z VP.
Najniţja vrednost sofinanciranja, t.j. 5.000,00 EUR, je bila dodeljena Občini Šempeter pri
Gorici, projektni partner v okviru projekta POT MIRU – VIA DI PACE, najvišja vrednost
sofinanciranja, v višini 1.494.110,50 EUR, pa Mestni občini Koper, VP projekta TRADOMO.
Število VP oz. glavnih upravičencev, ki prihajajo iz obeh drţav je sledeče: 11 VP prihaja iz
Republike Italije in 9 VP prihaja iz Republike Slovenije.
Za Italijo:
-

11 VP iz Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine;

Za Republiko Slovenijo:
-

58 VP iz Goriške statistične regije;

-

2 VP iz Gorenjske statistične regije;

-

12 VP iz Obalno-kraške statistične regije;

-

5 VP iz Osrednjeslovenske statistične regije7.

7

Upravičeno območje javnega razpisa št. 03/2011, v skladu z določili 6. poglavja omenjenega javnega razpisa, za
Republiko Slovenijo ne vključuje Osdrednjeslovenske statistične regije, vendar 7. poglavje javnega razpisa določa, da
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Javni razpis št. 03/2011. Sofinancirani projekti in partnerstvo.
Prednostna
naloga

Akronim projekta

Datum podpisa Pogodbe o
dotaciji sofinanciranja

Območje izvora VP

Št. projektnih
partnerjev
(VKLJUČNO Z VP)

1

CAMIS

26.10.2012

SLO

11

1

TRADOMO

22.10.2012

SLO

7

1

BIMOBIS

26.10.2012

SLO

14

1

ENRI

18.10.2012

ITA

6

1

TRECORALA

19.10.2012

ITA

11

2

NUVOLAK

22.10.2012

SLO

5

2

OGV

21.11.2012

ITA

12

2

VISO

07.11.2012

ITA

7

2

FARmEAT

28.11.2012

ITA

6

2

ENJOY TOUR

07.11.2012

SLO

11

RURAL

19.10.2012

ITA

2

SHARTEC

26.10.2012

SLO

7

PROTEO

21.12.2012

ITA

5

MINA

18.10.2012

ITA

4

Prednostna
naloga 1

2
2
2
2

49

Prednostna
naloga 2

58

3

Agri-Knows

24.10.2012

SLO

7

3

ZBORZBIRK

22.10.2012

SLO

11

3

ECHOS

02.11.2012

ITA

4

POT MIRU-VIA DI PACE

19.10.2012

ITA

15

PRATICONS

19.10.2012

ITA

6

LIVING LANDSCAPE

24.10.2012

SLO

6

3
3
3
Prednostna
naloga 3

49
Skupno št. projektnih partnerjev

156

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

lahko ministrstva, javni subjekti, univerze, fakultete (za italijansko upravičeno območje določeno v tem javnem
razpisu: oddelki fakultet) ter drţavne in deţelne raziskovalne institucije, ki opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in
dejavnosti na upravičenem območju določenem v javnem razpisu, sodijo med vodilne ali projektne partnerje v
primeru, da z izvedenimi aktivnostmi ustvarjajo takojšen učinek na upravičenem območju in je njihova vključenost
potrebna za doseganje ciljev projekta.
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Spodnja tabela prikazuje območja, iz katerih prihajajo PP, ki sodelujejo v okviru sofinanciranih
standardnih projektov – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju:
-

v okviru prednostne naloge 1 sodeluje 24 italijanskih PP in 25 slovenskih PP;

-

v okviru prednostne naloge 2 sodeluje 30 italijanskih PP in 28 slovenskih PP;

-

v okviru prednostne naloge 3 sodeluje 25 italijanskih PP in 24 slovenskih PP.

Iz italijanskih deţel torej skupno prihaja 79 PP, iz slovenski statističnih regij pa 77 PP.
Javni razpis št. 03/2011. Sofinancirani projekti in partnerstvo. Območje izvora PP.
ITALIJA
Prednostna
naloga

SLOVENIJA
Skupaj

Furlanija Julijska
krajina

Goriška

Gorenjska

Obalnokraška

Osrednjeslovenska

1

24

17

0

5

3

49

2

30

22

1

3

2

58

3

25

19

1

4

0

49

Skupaj

79

58

2

12

5

156

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

Pri analizi upravičenih subjektov, ki sodelujejo pri izvajanju projektov, sofinanciranih v okviru
javnih razpisov št. 01/2009, št. 02/2009 in št. 03/2011, smo upoštevali tudi morebitne
spremembe partnerstva, naštete v tabeli v poglavju 2.1.1 tega poročila ter Letnega poročila o
izvajanju za leto 2011. Tabela vsebuje podatke o postopku odločanja NO ter podatke o
spremembah.
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2.1.5 Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč
- Informacije o uporabi povrnjene ali ponovno uporabljene pomoči po preklicu pomoči iz 57.
člena in 2. odstavka 98. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
OU preverja in nadzoruje trajnost operacij, skladno z določili 57. člena Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 ter izvaja finančne popravke, ki jih določa 98. člen omenjene Uredbe. Skladno z
navedenim v poglavju 1.2. tega poročila, z naslovom »Delo struktur upravljanja Programa«, v
delu, ki se nanaša na aktivnosti RO, je bila, v primerjavi z letom 2011 ugotovljena višja
zanesljivost sistema upravljanja Programa za leto 2012.
V okviru revizije italijanske prvostopenjske kontrolne enote št. 2012/REGIO/J3/1002/1, ki jo je
opravila Evropska komisija, in sicer v vzorcu 6-ih operacij, pri katerih so revizorji Komisije
opravili kontrolo na kraju samem, ni bilo ugotovljenih neupravičenih izdatkov.
Revizija operacij je zajemala skupno vrednost izdatkov, nastalih v okviru treh vzorčno izbranih
operacij, v višini 2.249.935,27 EUR (28,20% certificiranih izdatkov v letu 2011). V revizijskem
obdobju 2011 so bili s strani OP na dan 31. decembra 2011 certificirani izdatki 18 operacij, v
skupni vrednosti 7.978.367,90 EUR. Z naključnim vzorčenjem je bilo izbranih 10% certificiranih
operacij oz. dve operaciji. Operacijama je bila dodana »high value« operacija št. 1083, ki ni bila
izbrana v vzorec in predhodno ni bila predmet revizije. Omenjene tri vzorčno izbrane operacije
vključujejo 25 podprojektov. V letu 2011 so bili certificirani izdatki 19 od omenjenih 25 operacij
(4 s slovenskimi upravičenci in 15 z italijanskimi upravičenci, od tega 3 iz Deţele Emilia
Romagna, 4 iz Deţele Veneto in 8 iz Deţele Furlanije Julijske krajine). OP je določil, da se v
okviru 12. zahtevka za plačilo zniţa znesek zahtevanih izdatkov za višino neupravičenih izdatkov
za sledeče projekte:

PREDNOSTNA
NALOGA

PROJEKT

UPRAVIČENEC

ZNESEK ODBITKA (v €)

1

SIGMA2

Univerza na Primorskem, Znanstveno - raziskovalno
središče Koper

1

SIGMA2

Regione del Veneto - Direzione Produzioni
alimentari

1

SIGMA2

Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (VeGAL)

3

OPENMUSEUMS

Provincia di Rovigo

4

TEHNIČNA POMOČ

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo (MGRT)

162.592,32
21,06
694,69
3.572,52

Skupaj

500,00
167.380,59

Vir: pripravil STS

Vrednost zahtevkov za izplačilo je bila pred dejanskim izplačilom upravičencem zniţana za
navedene zneske. Dne 4. marca 2013 so bili podatki o omenjenih zneskih vneseni v informacijski
sistem IGRUE, povezan s SFC, in sicer v del »Izterjave in korekcije«, v tabelo o preklicanih
izplačilih.
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V zvezi z neupravičenimi izdatki, nastalimi v okviru postopka javnega naročanja, ki ga je izvedla
Univerza na Primorskem, Znanstveno - raziskovalno središče Koper v okviru projekta SIGMA 2, je
prvostopenjska kontrolna enota, skladno z ugotovitvami RO, uvedla ustrezne finančne korekcije,
tudi za predhodna in kasnejša poročila, nastala pred in po opravljeni reviziji, ter opravila 25%
pavšalni finančni popravek na celotno vrednost javnega naročila. Obenem je prvostopenjska
kontrolna enota izvedla poravnavo neupravičenih izdatkov, ugotovljenih s strani RO. Tudi za
preostale projekte so predvidene poravnave neupravičenih izdatkov, ki jih je ugotovil RO, in
sicer pri prvem naslednjem izplačilu.
V okviru projekta SIGMA 2 je bila po opravljeni reviziji Evropske komisije, s strani italijanske
prvostopenjske kontrolne enote ugotovljena nepravilnost tudi pri PP Pokrajina Trst, in sicer v
višini 250,00 EUR. Tudi za te izdatke je bila izvedena poravnava pri prvem naslednjem poročilu.
V referenčnem obdobju tega Letnega poročila je RO ugotovil nepravilnosti v okviru petih
projektov, naštetih v zgornji tabeli, in s pomočjo Skupine revizorjev določil stopnjo napake v
višini 0,27% ter izdal mnenje brez zadrţkov.
V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi je OU, skladno z določili 98. člena Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006, dne 22. marca 2012 pričel 42. dopisno sejo NO za odobritev predloga o ponovni
določitvi finančnih načrtov projektov, v okviru katerih so bile ugotovljene nepravilnosti. Datum
zaključka dopisne seje je 8. april 2013. O odobritvi predloga bomo poročali v Letnem poročilu o
izvajanju za leto 2013.
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2.1.6 Kakovostna analiza
- Analiza dosežkov, izmerjenih s fizičnimi in finančnimi kazalniki, vključno s kakovostno analizo
o doseženem napredku v zvezi s prvotno zastavljenimi cilji ter s posebnim poudarkom na
prispevku operativnega programa k lizbonskemu procesu, vključno s prispevkom k doseganju
ciljev iz 3. odstavka 9. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
- Ustrezen prikaz, kjer je primerno, učinkov izvajanja operativnega programa na spodbujanje
enakih možnosti med moškimi in ženskami ter opis partnerskih sporazumov.
Evropska komisija je leta 2010 sprejela novo Strategijo Evropa 2020 kot nadaljevanje Lizbonske
strategije. Potrdila je glavne usmeritve predhodne strategije, s tem da so cilji, ki jih je
potrebno doseči še bolj ambiciozno zastavljeni. Smernice, ki jih je določila Komisija v Strategiji
Evropa 2020, so povzete v 10-ih točkah:
1. zagotoviti kakovost in trajnost javnega proračuna;
2. nadzor makroekonomskega neravnovesja;
3. zmanjšanje neravnovesja v evrskem območju;
4. promocija inovacij, raziskav in razvoja; okrepitev znanja in uporaba digitalnega
poslovanja;
5. izboljšanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov;
6. izboljšanje pogojev za podjetja in potrošnike, modernizacija in razvoj industrijske baze
zaradi zagotavljanja polnega delovanja notranjega trga;
7. povečanje vključenosti moških in ţensk na trgu delovne sile, zmanjšanje strukturne
brezposelnosti in promocija kakovosti zaposlitev;
8. razvoj kvalificirane delovne sile, ki bo zmoţna odgovoriti na potrebe trga dela in
promoviranje vseţivljenjskega izobraţevanja;
9. izboljšanje kakovosti sistemov izobraţevanja in usposabljanja na vseh ravneh in
povečanje vključenost v univerzitetno izobraţevanje;
10. promocija socialne vključenosti in boja proti revščini.
Navedene točke so aktualne tudi v okviru izvajanja O.P., ki v pomembni meri prispeva k
doseganju ciljev Lizbonske in prenovljene Strategije Evropa 2020.
Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006, z nadaljnimi spremembami in dopolnitvami, določa, da morajo
sofinancirane aktivnosti prispevati k doseganju prednostnih ciljev Evropske unije, in sicer h
krepitvi konkurenčnosti in ustvarjanju delovnih mest, vključno s cilji, določenimi v smernicah za
rast in zaposlovanje v okviru Lizbonske agende. Prenovljena Lizbonska strategija (2005) je med
drugim predvidevala »ad hoc« program ukrepov (Lizbonski akcijski načrt – Lisbon Action Plan),
temelječ na treh prednostnih nalogah:
1) ustvarjanje Evrope, ki bo privlačnejša za investicije in delo;

Letno poročilo o izvajanju 2012

82

2) znanje in inovacije za gospodarsko rast;
3) ustvarjanje novih in boljših delovnih mest.
Skladno z navedenim (prenovljena Lizbonska Strategija in izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006) naj bi tudi programi Evropskega teritorialnega sodelovanja igrali pomembno vlogo pri
izvajanju Lizbonske strategije, zlasti pri povečanju konkurenčnosti čezmejnih območij ter
krepitvi gospodarske in socialne vključenosti teh ombočij. O.P. čezmejnega sodelovanja ItalijaSlovenija 2007-2013 omenjenim ciljem sledi preko svojih prednostnih nalog, v okviru katerih se
izvajajo sofinancirani projekti.
Z metodološkega vidika, je pomen prispevka Programa k doseganju ciljev prenovljene Lizbonske
strategije in prenovljene strategije Evropa 2020 razviden iz analiz glavnih programskih
dokumentov (Operativni program, Okoljsko poročilo, Komunikacijski načrt) ter priročnikov in
obrazcev, pripravljenih v okviru Programa, iz logičnih povezav med prednostnimi nalogami
Programa, cilji Lizbonske strategije in vsebino nove strategije Evropa 2020, kakor tudi iz vsebin
sofinanciranih projektov in vmesnih poročil o izvajanju projektov, ki jih posredujejo Vodilni
partnerji in ki vsebujejo pregled napredka izvajanja projektnih aktivnosti (in s tem tudi
napredka pri doseganju omenjenih ciljev).
Projekti, ki se sofinancirajo iz ESRR v okviru O.P. v letu 2012 so različne narave in heterogeni v
smislu čezmejnega partnerstva, finančnih in časovnih okvirov ter predvidenih aktivnosti, kar
omogoča dejansko transverzalno delovanje glede na cilje Lizbonske strategije in na zgoraj
navedene cilje nove strategije Evropa 2020.
V zvezi s prispevkom O.P. k doseganju ključnih ciljev evropske politike, vseh 20 podpisanih
Pogodb o dotaciji sofinanciranja standardnih projektov - sredstva namenjena oţjemu
kopenskemu območju - v okviru razpisa št. 03/2011, tako kot prejšnjih 16 podpisanih pogodb v
okviru razpisa št. 01/2009 in 49 podpisanih pogodb v okviru razpisa št. 02/2009, vsebuje določila
o spoštovanju načel, navedenih v 3. odstavku 9. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, še
posebej glede trajnostnega razvoja in enakih moţnosti in nediskriminacije (spoštovanje
omenjenih načel je bilo tudi v fazi ocenjevanja visoko točkovano).
Kar se tiče splošnih kazalnikov, se le-ti nanašajo na vseh 85 sofinanciranih projektov. Podatki na
dan 31.12.2012 kaţejo v večini primerov vrednosti, ki presegajo ciljne vrednosti, predvidene za
Program.
Zlasti kar zadeva kazalnik »Spodbujanje trajnostnega razvoja« velja opozoriti, da 84 od 85 (99%)
sofinanciranih projektov prispeva k doseganju zahtev, določenih za omenjeni kazalnik. Navedeni
odstotek presega ciljno vrednost (45%), ki je določena v O.P.
V zvezi s kazalnikom »Projekti, ki spodbujajo in izboljšujejo skupno varstvo in upravljanje
okolja« velja izpostaviti, da 70 od 85 (82%) sofinanciranih projektov prispeva k doseganju ciljev,
ki jih določa omenjeni kazalnik. Navedeni odstotek presega ciljno vrednost (15%), ki je določena
v O.P.
Kazalnik »Spodbujanje enakih pogojev (za moške in ţenske ter nediskriminacije)«, katerega
ciljna vrednost na ravni Programa znaša 10% glede na celotno število projektov, trenutno
izkazuje vrednost 91% (77 od 85 projektov), kar pomeni pozitivno razliko v višini 81%.
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Ob upoštevanju prednostnih nalog O.P., meril za izbor projektov in vsebin sofinanciranih
projektov lahko trdimo, da bo izvedba predvidenih projektih aktivnosti pozitivno vplivala na
doseganje navedenih ciljev.
Predhodno vrednotenje programa, ki je bilo dodeljeno zunanjim izvajalcem konec leta 2012 na
osnovi javnega razpisa, je namenjeno izboljšanju kakovosti načrtovanja in izvajanja bodočega
O.P. Slovenija-Italija 2014-2020 ter vrednotenju uspešnosti, učinkovitosti in vpliva Programa.
Obenem je predvideno tudi vrednotenje vpliva Programa v skladu s poslanstvom zadevnih
Skladov SSO (SWD[2012] 61 final), in sicer v zvezi z izvajanjem ciljev strategije Evropa 2020, v
zvezi z bruto domačim proizvodom (BDP) ter stopnjo brezposelnosti, kjer je to smiselno.
Predhodno vrednotenje bo torej tudi v prihodnje zagotovilo dodatne in ustrezne elemente
analize glede izvajanja O.P. in njegove skladnosti s cilji Lizbonske strategije, prenovljene in
razširjene v strategiji Evropa 2020.
V nadaljevanju so predstavljeni primeri projektov po prednostnih nalogah, katerih vsebine in
izvajanje pomembno prispevajo k doseganju ciljev prenovljene Lizbonske strategije in
prenovljene strategije Evropa 2020 na čezmejnem območju.
Večina odobrenih projektov v okviru prednostne naloge 1 se osredotoča na dva operativna cilja:
“Varovati biotsko raznovrstnost in zagotoviti trajnostno izkoriščanje naravnih virov” in “Zaščititi
okolje pred naravnim in tehnološkim tveganjem ter pred onesnaţevanjem, zmanjšati porabo
energije in povečati uporabo obnovljivih virov energije”.
V zvezi z izboljšavo energetske učinkovitosti na upravičenem območju programa, velja
izpostaviti standardi projekt EnergyViLLab, sofinanciran v okviru javnega razpisa št. 02/2009, ki
predvideva ustanovitev mreţe ţivih laboratorijev (Living Lab - LL), imenovano EnergyViLLab
(Energy Virtuous Living Lab - energetsko virtuoznih ţivečih laboratorijev, ki bo omogočala
preizkušanje inovativnih aplikacij in rešitev, osredotočenih na uporabo energije iz obnovljivih
virov, na varčevanje z energijo in na oblike trajne mobilnosti (RRM - RES:Renewable Energy
Sources - obnovljivi viri energije, RUE: Rationale Use of Energy - učinkovita raba energije, MOB:
Sustainable Mobility System - trajnostni sistem mobilnosti) z vključitvijo MSP, proizvodnih
okrajev, univerz, centrov inovativnosti, občin in občanov. Projektne aktivnosti se izvajajo v
deţelah Veneto, Furlanija-Julijska krajina, Emilia Romagna ter v Obalno-kraški, Goriški in
Osrednjeslovenski statistični regiji.
Evropska unija si je zastavila cilj, da povsem odpravi odpadke in zapre odlagališča do leta 2020.
Ravnanje z odpadki je le delno zajeto v projektu TESSI, ki predvideva pripravo poljudnega
gradiva o vprašanjih energetike, odpadkov in vodnih virov, namenjenega mladim in deloma tudi
lokalnim oblastem.
Naslov prednostne naloge 2 “Konkurenčnost in na znanju temelječa druţba” se neposredno
navezuje na Lizbonsko strategijo in na določene cilje strategije Evropa 2020. V sklopu ciljev
Strategije Evropa 2020 se je Slovenija zavezala, da bo do leta 2020 namenila 3 % BDP za naloţbe
v raziskave in razvoj, Italija pa 1,57 %. V številnih sofinanciranih projektih sodelujejo podjetja,
zbornice, občinske in regionalne oblasti, razvojne agencije, inovacijski centri, tehnološki parki,
raziskovalni inštituti in znanstveni parki ter fakultete. Odobreni projekti s področja
konkurenčnosti MSP se namreč v svojih aktivnostih v veliki meri navezujejo na operativni cilj
»Spodbujati raziskave in razvoj ter na znanju temelječe gospodarstvo«.
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Aktivnosti, ki jih v okviru strateškega projekta CITIUS (projekt se sofinancira v okviru javnega
razpisa št. 01/2009) izvaja šest projektnih partnerjev, so usmerjene v vzpostavitev čezmejnega
clusterja za realizacijo visoko inovativnih svetlobnih virov za neprofitno uporabo pri raziskavah
in razvoju na različnih področjih, pomembnih z vidika znanosti in tehnologije. Vzpostavitev
visoko specializiranega laboratorija in redna izmenjava znanj med raziskovalci na čezmejnem
območju spodbuja inovacije in razvoj na programskem območju ter ima pozitivne učinke na
evropski ravni.
Prednostna naloga 3 “Socialna integracija” zajema več operativnih ciljev, na katere se nanašajo
sofinancirani projekti. V zvezi s ciljem strategije Evropa 2020, in sicer zmanjšati deleţ mladih, ki
opustijo šolanje za vsaj 5 % v Sloveniji in za vsaj 15-16 % v Italiji, na dan priprave tega poročila
še ni moţno oceniti neposreden vpliv programa, vendar velja izpostaviti projekt EDUKA
(standardni projekt, sofinanciran v okviru javnega razpisa št. 02/2009), ki prispeva k izboljšanju
kvalitete izobraţevalnega sistema na različnih ravneh (od osnovnošolske do univerzitetne ravni)
ter prispeva k izobraţevanju in izpopolnjevanju človeškega kapitala na programskem območju.
Cilj projekta je ustvariti znanje in orodja (didaktično in informativno gradivo, priročnike,
publikacije, igre itd.) za vzgajanje k različnosti in medkulturnosti v šolskem in univerzitetnem
okolju ter jih posredovati predvsem mladim in pedagoškemu kadru na vseh stopnjah
izobraţevanja. V ta namen delujejo mreţe čezmejnega sodelovanja med šolami na vseh ravneh,
med raziskovalnimi ustanovami in univerzami, med javnimi upravami in ustanovami, ki delujejo
na področju medkulturne vzgoje, ter med organizacijami znotraj tradicionalnih in novih etničnih
manjšin. Te bodo izvajale izobraţevalne, informativne, promocijske in raziskovalne aktivnosti.
Posebna pozornost bo namenjena uveljavljanju medkulturne vzgoje ob upoštevanju bodisi
tradicionalnih manjšin (še posebej italijanske v Sloveniji ter slovenske in furlanske v Italiji)
bodisi novih manjšin oziroma skupin migrantov.
V zvezi z doseganjem ciljev, povezanih z Lizbonsko strategijo in zgoraj navedenih ciljev nove
strategije Evropa 2020, je potrebno poudariti in izpostaviti, da je zaznati vpliv finančne in
svetovne krize na posamezne upravičence (bodisi zasebne ali javne ustanove), posebno v smislu
nizke likvidnosti ali omejene moţnosti vlaganja javnih proračunskih sredstev, kar pomembno
zmanjšuje kupno moč potrošnikov. Italijanski upravičenci pogosto obveščajo STS in OU o
teţavah, ki jih prinašajo omejitve, določene v »paktu o stabilnosti«. Opisana situacija bi lahko
povzročila dodatno upočasnitev izplačevanja in torej tveganje za dodatne zamude pri črpanju
sredstev oziroma teţave pri zagotavljanju kakovosti in trajnosti javnih sredstev. Vpliv
gospodarske krize je neposredno povezan s ciljem ustvarjanja večjega števila in boljših delovnih
mest: iz sprememb, za katere so zaprosili vodilni partnerji izhaja, da ostaja ohranjanje stopnje
zaposlenosti prednostni cilj, ki ga narekujejo gospodarske razmere.
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2.2 Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti
- Kakršnekoli večje težave v zvezi s skladnostjo z zakonodajo Skupnosti, ki so nastopile pri
izvajanju operativnega programa in ukrepi sprejeti za odpravo teh težav.
Zahteva po spoštovanju zakonodaje EU je v okviru Programa izrecno navedena v vseh objavljenih
javnih razpisih v delu, ki se nanaša na pravno podlago. Enako velja za priročnike za
predlagatelje in upravičence, še posebno pa za Navodila za pripravo in predloţitev projektnih
predlogov ter Priročnik o upravičenih izdatkih, drţavnih pomočeh in poročanju.
Zaradi zagotavljanja skladnosti z veljavnimi predpisi na področju konkurence in drţavnih
pomoči, javnih naročil, prihodkov, trajnosti operacij, okolja in enakih moţnosti, je OU s
pomočjo STS v letu 2012 sprejel ukrepe na različnih ravneh izvajanja Programa. V prvi vrsti je
bilo vsem subjektom, vključenim v izvajanje in nadzor operacij, omogočeno čim širše
seznanjanje z informacijami in smernicami, bodisi preko navedenih programskih dokumentov,
bodisi preko uradne spletne strani www.ita-slo.eu (dela »Dokumentacija Evropske unije« in
»Drugi dokumenti«). Posebna pozornost je bila namenjena pogosto zastavljenim vprašanjem o
temah, kot so javna naročila, upravljanje prihodkov, itd., ki so predmet stalnih zakonodajnih
sprememb na ravni zakonodaje Skupnosti in nacionalne zakonodaje.
Program se izvaja v skladu z načeli Skupnosti, ki so namenjena zagotavljanju dobrega delovanja
notranjega trga. Vsi programski dokumenti in priročniki/obrazci, ki jih za upravičence – tako za
VP kot za PP – pripravlja STS, so usklajeni z nacionalnimi zakonodajami. Ob tem se upošteva in
zagotavlja tudi izvajanje predpisov Evropske unije s področja drţavnih pomoči, javnega
naročanja in notranjega trga.
Glede upoštevanja zakonodaje Skupnosti in nacionalne zakonodaje s področja javnega
naročanja, organi, odgovorni za pravilno izvajanje Programa spodbujajo spoštovanje omenjene
zakonodaje in nad tem izvajajo nadzor. Pripravljeni dokumenti vsebujejo navodila, ki temeljijo
na spoštovanju zakonodaje Skupnosti. Na primer v »Priročniku o upravičenih izdatkih, drţavnih
pomočeh in poročanju«, ki je priloga k javnemu razpisu št. 1/2009, k javnemu razpisu št. 2/2009
in k javnemu razpisu št. 3/2011 ter v »Navodilih in obrazcih za poročanje za upravičence« je
navedeno, da morajo upravičenci v okviru izvajanja projekta spoštovati določila posameznega
javnega razpisa in veljavno nacionalno zakonodajo ter zakonodajo Skupnosti s področja javnega
naročanja. Priročnik izrecno navaja tudi direktivi 2004/17/ES in 2004/18/ES, pravila za izvajanje
direktiv (npr. Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi
standardnih obrazcev za objavo obvestil v zvezi z oddajo javnih naročil, v skladu z direktivama
Evropskega parlamenta in Sveta št. 2004/17/ES in 2004/18/ES); razlage (razlagalno sporočilo
Komisije 2006/C 179/02 o zakonodaji Skupnosti, ki velja za oddajo javnih naročil, ki niso zajeta
ali so samo delno zajeta v direktivah o javnih naročilih, in razlagalno sporočilo Komisije 2008/C
91/02 o uporabi zakonodaje Skupnosti v zvezi z javnimi naročili in koncesijami za
institucionalizirana javno-zasebna partnerstva) ter specifične nacionalne predpise.
V letu 2012 je bila okrepljena podpora upravičencem na področju postopkov javnega naročanja,
upoštevajoč ugotovitve revizije (ki je potekala med 12. in 16. marcem 2012 in so jo opravili
revizorji DG Regio) operacij, ki so bile vključene v vzorec za leto 2011. Ugotovljeni so bili
neupravičeni izdatki zaradi neupoštevanja določil s področja javnega naročanja storitev in blaga,
ki so bili povrnjeni skladno z Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006, čl. 61 - črka f, (strateška projekta
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Slowtourism in Icon, poglavje 2.1.5 Letnega poročila 2011). Posledično je bil zahtevek za plačilo
zniţan za višino ugotovljenih neupravičenih izdatkov.
Sistem upravljanja in nadzora, potrjen 19.11.2009, je bil med izvajanjem Programa posodobljen.
Evropska komisija je z dopisom št. Ares(2012)226234 z dne 28.02.2012 obvestila RO o sprejetju
mnenja brez zadrţkov, ki ga je le-ta izdal in je obenem zaprosila za oblikovanje korektivnih
ukrepov, zaradi preprečevanja ponavljanja napak na področju javnih naročil in preverjanja
morebitnih nepravilnosti pri certificiranih izdatkih v letu 2010 ter posledične uvedbe morebitnih
finančnih popravkov.
Obenem se je OU dne 28.09.2012 odzval na zahtevo Evropske komisije iz avgusta 2012 v zvezi s
korektivnimi ukrepi sistema upravljanja in nadzora ter pojasnil, da je v predhodno določenem
roku oblikoval zahtevane korektivne ukrepe in izvedel 14 dodatnih kontrol na kraju samem.
Kontrole so bile izvedene pri projektih, ki so visok deleţ izdatkov namenili javnim naročilom, pri
tem pa ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Rezultati dodatnega preverjanja izdatkov, ki so bili
certificirani v letu 2010 in predhodno niso bili zajeti v vzorec, so bili dne 21.09.2012 posredovani
tudi RO. NO, upravičenci in v kolikor je bilo potrebno tudi tretje osebe, so bile o omenjenih
postopkih ustrezno obveščeni.
OU s pomočjo STS in v sodelovanju s slovensko Info točko, OP in RO zagotavlja upravičencem vse
potrebne informacije za zagotavljanje spoštovanja predpisov EU. S tem namenom so bili v letu
2012 sprejeti in vključeni v priročnike korektivni ukrepi za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo
Evropske unije. Omenjeni dokumenti so objavljeni na uradni spletni strani Programa in so bili
predstavljeni na različnih delavnicah, ki so potekale v letu 2012.
V novembru in decembru 2012 je bilo za upravičence Programa organizirano usposabljanje s
področja javnih naročil del in/ali storitev, ki ne presegajo mejne vrednosti EU in nabave blaga
ter storitev v skladu s postopkom, ki ga določa 125. člen italijanskega zakona o javnem
naročanju. V okviru sklopa »Javna naročila del in storitev pod mejno vrednostjo EU in vodenje
postopkov oddaje naročil« so bile obravnavane naslednje teme: veljavna italijanska zakonodaja predvsem Odlok predsednika Republike 207/10 - Uredba o javnih naročilih ter analiza njenih
smernic, kritičnih točk in novosti; nova pravila za poenostavitev naročil pod mejno vrednostjo
EU; elektronsko vodenje postopkov javnega naročanja; kriteriji izbire ponudnika in neobičajno
nizke ponudbe. V sklopu »Javno naročanje del in storitev v skladu s 125. členom italijanskega
zakona o javnem naročanju« je bilo obravnavano načrtovanje nabave blaga in storitev, zakonska
pravila za oddajo naročil v skladu s 125. členom italijanskega zakona o javnem naročanju,
oddaja naročil za storitve svetovanja, obvezna in neobvezna objava, podaljšanje pogodbe o
naročilu in sklenitev aneksov k pogodbi.
Po sprejetju navodil RO glede ukrepov za preprečevanje nepravilnosti na področju javnih naročil
je OU z okroţnico z dne 11. junija 2012 obvestil upravičence o dveh novih kontrolnih listih za
kontrolo pravilnosti izvedbe postopka oddaje javnega naročila (za italijanske in slovenske
upravičence). V omenjeni okroţnici je OU opozoril na evropsko zakonodajo za področje javnega
naročanja oz. na obvestila Komisije, ki se nanašajo na javna naročila, ki jih ne oz. jih deloma
urejata »Direktiva o javnih naročilih 2006/C 179/02« in direktiva, ki se nanaša na evropsko
zakonodajo za javna naročila in koncesije javno/zasebnim institucionaliziranim partnerstvom
2008/C 91/02. Obenem velja izpostaviti smernice Evropske komisije z dne 22.11.2011 o 125.
členu Zakonodajnega odloka 163/2006 za italijanske upravičence in usmeritve COCOF

Letno poročilo o izvajanju 2012

87

07/0037/03 glede načel, kriterijev in odstotkov, ki jih uporabljajo sluţbe Komisije za popravke
in pavšalne korekcije v primeru, da načelo javnosti ni upoštevano.
Navedene kontrolne liste upravičenci priloţijo k poročilom, ki jih posredujejo pristojni
prvostopenjski kontrolni enoti. Posledično je bil z dvema novima kontrolnima listoma (splošen
kontrolni list za oddajo javnih naročil in kontrolni list za preverjanje postopkov javnega
naročanja), ki se nanašata na naročila pod in nad mejno vrednostjo EU, dopolnjen tudi Priročnik
za izvajanje prvostopenjske kontrole, ki ga je italijanska prvostopenjska kontrola odobrila s
sklepom namestnika generalnega direktorja Direkcije za mednarodne odnose in odnose z EU št.
534 z dne 30.09.2010. Dopolnjen priročnik je vodja prvostopenjske kontrolne enote sprejel s
sklepom št. 2146/UO/DIR/CPL z dne 13. avgusta 2012.
Tudi Priročnik o upravičenih izdatkih, drţavnih pomočeh in poročanju je bil dopolnjen s
podrobnejšimi opisi načinov vodenja izdatkov za delo zaposlenih in zunanjih svetovalcev ter
postopkov javnega naročanja blaga in storitev (naročila nad in pod mejno vrednostjo EU).
Glede načela trajnosti operacij, ki ga določata 57. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,
spremenjen s 1. členom Uredbe (ES) št. 539/2010 Evropskega parlamenta in Sveta, je OU skladno
s priporočili, ki jih je Evropska komisija podala po opravljeni reviziji Programa (12-16. marec
2012), v svoji okroţnici z dne 14. avgusta 2012 pozval upravičence k upoštevanju roka za
izpolnitev predvidenih obveznosti.
Uradni vzorci Pogodbe o partnerstvu – ki jo VP sklene s PP – in Pogodbe o dotaciji sofinanciranja
– ki jo podpišeta OU in VP – vsebujejo določila, ki se sklicujejo na spoštovanje zakonodaje
Skupnosti, na primer 1. člen »Pravna podlaga«, 3. člen »Znesek sofinanciranja«, ki ureja
skladnost s pravili o drţavnih pomočeh, 11. člen »Vračilo neupravičeno izplačanih izdatkov« in
14. člen »Pravica do odstopa od pogodbe«, ki med vzroki za odstop od pogodbe navaja kršitev
evropske, nacionalne in deţelne zakonodaje vezane na konkurenco, varovanje okolja in enake
moţnosti.
Tako imenovana »horizontalna načela« enakih moţnosti med spoloma in nediskriminacije so
skupna vsem prednostnim nalogam in aktivnostim v okviru Programa. Na omenjena načela se
sklicujejo razni dokumenti pripravljeni v okviru Programa. V okviru prednostne naloge 3
»Socialna integracija« so med upravičenimi projekti tudi projekti, ki podpirajo aktivnosti
usmerjene v promocijo socialne kohezije in v integracijo »prikrajšanih skupin«. Načelo enakih
moţnosti in nediskriminacije se torej v okviru teh aktivnosti izvaja kot specifični ukrep.
Izvajanje načel enakih moţnosti in nediskriminacije ter zakonodaja Skupnosti s področja okolja
in okoljske trajnosti sta še posebej pomembna. V obrazcu za predloţitev projektnih predlogov je
poseben del namenjen vplivom in učinkom projekta na omenjena načela, ki so vključena tudi v
merila za ocenjevanje kakovosti projekta (del B.3 »Dodana vrednost projekta« - merilo 1
»Prispevek projekta k enakim moţnostim in nediskriminaciji« in merilo 2 »Prispevek projekta k
okoljski trajnosti«).
Predstavniki okoljskih organov programskih partnerjev sodelujejo tudi pri ocenjevanju vpliva na
okoljske cilje, v skladu z določili O.P.
Ob tem velja poudariti, da v skladu s poslovnikom, v okviru NO sodelujeta tudi dva predstavnika
okoljskih oblasti, italijanski (ki se izmenično izbira med italijanskimi deţelami) in slovenski
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(Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) ter izmenično po en predstavnik Deţelne komisije za enake
moţnosti deţel Furlanije Julijske krajine, Veneta in Emilije Romagne in en predstavnik Urada
Vlade Republike Slovenije za enake moţnosti.
V zvezi s posameznimi projekti in skladnosti z zakonodajo Skupnosti je v nadaljevanju podan
povzetek stanja sofinanciranih projektov po posameznih javnih razpisih.
V zvezi s pravili o drţavnih pomočeh je bilo ugotovljeno, da šest (ADRIA-A, CITIUS, KNOW-US,
Safeport, SLOWTOURISM in ICON) od 16 projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št.
1/2009, zapade pod pravila o drţavnih pomočeh. Pri prvih štirih zapade pod pravila o drţavnih
pomočeh sofinanciranje aktivnosti, ki jih izvajajo nekateri slovenski PP, medtem ko pri projektu
SLOWTOURISM in pri projektu ICON zapadejo pod pravila o drţavnih pomočeh (neposredna
drţavna pomoč) tudi nekatere aktivnosti, ki jih izvajajo italijanski PP. Pri projektih KNOW-US in
ICON je bila ugotovljena tudi posredna drţavna pomoč v korist tretjih subjektov, vključenih v
projektne aktivnosti, in sicer italijanskega partnerja v primeru projekta KNOW-US ter italijanskih
in slovenskih partnerjev v primeru projekta ICON. V vseh navedenih primerih pa so sredstva
dodeljena na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« v okviru največjih dovoljenih zneskov. Za
projekt SAFEPORT je sofinanciranje izdatkov za nakup opreme dodeljeno v okviru regionalne
sheme pomoči glede na velikost upravičenca (BE01-1783262-2007).
Za 11 od 51 projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 02/2009, je bilo ugotovljeno,
da določene projektne aktivnosti zapadejo pod pravila o drţavnih pomočeh. Tabela v
nadaljevanju vsebuje podatke o projektih in projektnih partnerjih, katerim je bilo sofinanciranje
dodeljeno v skladu s pravili o drţavnih pomočeh.
Javni razpis št. 02/2009. Projekti in projektni partnerji, ki zapadejo pod pravila o drţavnih pomočeh.
Akronim projekta

Projektni partner

FUTURELIGHTS

PP2-Društvo temno nebo

UE LI JE II

PP4-Labs d.o.o.

MOTOR

PP3-Ustanova fundacija BiT Planota

AGROTUR*

PP4-Zdruţenje Konzorcij kraških pridelovalcev terana

Heritaste

PP7-Glasbena agencija Jota

INNOVAQUA

PP7-Vodomec d.o.o.

LANATURA

PP4-Invalidsko podjetje Posočje d.o.o.

LANATURA

PP6-Zveza društev rejcev drobnice Slovenije

WINE NET

PP10-Vinakras Seţana z.o.o.

WINE NET

PP11-Vinska klet Goriška Brda z.o.o.

LEX

PP6-Inštitut za upravno pravo

ALISTO
PP7-Ustanova »Fundacija poti miru v Posočju«
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

*V primeru projekta AGROTUR projektne aktivnosti PP4 ne zapadejo pod pravila o drţavnih pomočeh, v
kolikor bo le-ta upošteval postopke javnega naročanja, določene v Navodilih za poročanje za upravičence.
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V vseh navedenih primerih so bila sredstva dodeljena na podlagi Uredbe Komisije (ES) št.
1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis«
do najvišjega dovoljenega zneska.
V postopku ocenjevanja projektov je bilo glede relevantnosti za drţavne pomoči ugotovljeno, da
sofinanciranje določenih aktivnosti v okviru projektov PROFILI, MACC in WINE NET lahko
predstavlja posredno drţavno pomoč tretjim osebam, ki niso neposredni upravičenci programskih
sredstev. Izvajanje aktivnosti v okviru omenjenih projektov trenutno preverja in nadzoruje STS.
V okviru javnega razpisa št. 03/2011, je bilo v postopku ocenjevanja projektov glede
relevantnosti za drţavne pomoči, ki so ga izvedli slovenski in italijanski ocenjevalci, ugotovljeno
da projekti oz. aktivnosti, ki jih izvajajo projektni partnerji našteti v spodnji tabeli zapadejo
pod pravila o drţavnih pomočeh.
Javni razpis št. 03/2011. Projekti in projektni partnerji, ki zapadejo pod pravila o drţavnih pomočeh.
Akronim projekta

Projektni partner

NUOVOLAK

PP1 - Plan e, d.o.o.
PP2 - UIP – Primorske, d.o.o.

OGV

PP9 - Vinska klet Goriška Brda

VISO

PP6 - Konzorcij Brda

SHARETEC

PP3 - Hidria Rotomatika d.o.o.

FARmEAT*

PP3 - Kmetijska Zadruga Tolmin
PP3 - Kmetijska Zadruga Tolmin
PP1- Kmečka Zveza

PP5 - Latteria sociale di Cividale
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu
območju

*V primeru projekta FARmEAT aktivnosti, ki jih izvaja PP3, zapadejo pod pravila o drţavnih pomočeh, in
sicer se sofinanciranje dodeli po pravilu »de minimis« ter po regionalni shemi drţavnih pomoči.

V zvezi s spremljanjem drţavnih pomoči v okviru Programa velja izpostaviti, da so bila junija
2012 izdana in objavljena »Navodila za spremljanje posrednih drţavnih pomoči« (verzija št.
01/2012) za italijanske upravičence; za slovenske upravičence veljajo navodila Ministrstva za
finance Republike Slovenije.
V letu 2012 je Evropska komisija posredovala priporočila, v skladu z ugotovitvami opravljene
revizije. STS je na osnovi priporočil pripravil in objavil »Smernice za upravljanje projektov, ki
ustvarjajo prihodek«. Ob tem sta bila objavljena tudi dva pomembna dokumenta Evropske
komisije: »Metodološke smernice za izdelavo analize stroškov in koristi« in »Priročnik za izdelavo
analize stroškov in koristi investicijskih projektov«. Tudi vmesna/zaključna poročila upravičenca
in vodilnega partnerja so bila dopolnjena s kontrolnim listom za preverjanje morebitnih
prihodkov v okviru projekta. Na uradni spletni strani Programa pa so bili objavljeni tudi odgovori
na tri najbolj pogosto zastavljena vprašanja v zvezi s to problematiko. V »Navodila in obrazce za
poročanje za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013 za
strateške projekte - Javni razpis št. 01/2009« (verzija št. 4/2013) s pripadajočimi prilogami
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(veljavna od 25. februarja 2013 dalje) so bila vključena navodila za izpolnjevanje kontrolnega
lista v formatu Excel. V »Navodila in obrazce za poročanje za upravičence Programa čezmejnega
sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013 za standardne projekte - Javni razpis št. 02/2009 in Javni
razpis št. 03/2011« (verzija št. 1/2013) s prilogami (veljavna od 25. februarja 2013 dalje) pa so
bila vključena navodila za izpolnjevanje kontrolnih listov v elektronskem formatu, v okviru
sistema za elektronsko poročanje GOLD MIS. V okviru Programa je tako omogočeno celovito in
natančno spremljanje projektov, ki ustvarjajo prihodek, skozi celotno ţivljenjsko dobo
projektov.

V letu 2012 ni bilo večjih teţav pri izvajanju in upoštevanju evropske zakonodaje, tako na ravni
Programa, kot na ravni posameznih projektov. Kljub temu je potrebno opozoriti na teţavo,
povezano z gospodarsko-finančno krizo in evropskimi smernicami za nadzor javne porabe. V
Sloveniji na tem področju velja nacionalni »Zakon za uravnoteţenje javnih financ – ZUJF«. V
Italiji je potrebno upoštevati določila »Pakta o notranji stabilnosti«, ki je zavezujoč na evropski
ravni in določa nujnost konvergence med gospodarskimi strategijami drţav članic, in sicer zaradi
doseganja določenih parametrov, ki naj bi zagotovili večjo prilagodljivost pri opredelitvi
evropskih gospodarskih politik. V tem kontekstu je glavni parameter, ki ga je potrebno
kontrolirati, neto dolg lokalnih ustanov (razlika med končnimi prihodki in odhodki, brez
finančnih operacij).
Upoštevanje »Pakta o notranji stabilnosti« posledično pomeni splošno krčenje porabe organov
lokalne javne uprave, med katerimi je veliko upravičencev Programa. Znatno krčenje porabe se
je nadaljevalo tudi v letu 2012, predvsem zaradi vpliva svetovne ekonomsko-finančne krize na
gospodarstvo, kar je povzročilo zamude tako pri izvajanju projektnih aktivnosti, kakor na ravni
celotnega Programa. Obenem to predstavlja resno tveganje za doseganje ciljne porabe in s tem
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preprečitev samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti, kot ga določa 93. člen Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006, v letu 2013.
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2.3 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo
- Kakršne koli večje težave, ki so nastopile pri izvajanju operativnega programa, vključno s
povzetkom resnih težav skladno s postopkom iz člena 62(1)(d)(i) Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006, kjer je primerno, in ukrepi, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni odbor,
da težave odpravi.
V času priprave tega letnega poročila je v obravnavi na Deţelnem upravnem sodišču Furlanije
Julijske krajine (v nadaljevanju DUS FJK) ena pritoţba, ki se nanaša na projekt, predloţen v
okviru javnega razpisa za strateške projekte št. 01/2009.
V nadaljevanju je podan pregled stanja v povezavi z omenjenim pritoţbenim postopkom pri DUS
FJK, ki se še ni zaključil. Opis celotnega postopka vsebujeta letni poročili 2010 in 2011.
Občina Salzano (Venezia) je kot VP projektnega predloga z akronimom »CULTUREMUS«,
predloţenega v okviru javnega razpisa za strateške projekte št. 01/2009, vloţila izredno pritoţbo
pri predsedniku Republike Italije. Pritoţba je bila vročena odvetniški pisarni Deţele Furlanije
Julijske krajine 16. junija 2010. Zaradi nasprotovanja pritoţbi in postopka, ki ga je vloţila
Avtonomna deţela Furlanija Julijska krajina, je bil 4. oktobra 2010 pritoţbeni postopek prenesen
v pristojnost DUS FJK s strani občine pritoţnice. Predmet pritoţbe je neupravičenost
omenjenega projektnega predloga zaradi ugotovljenih zadrţkov, ki jih ni mogoče odpraviti
(pomanjkanje dokumentacije v tiskani obliki). Tako odločitev je sprejel NO v okviru dopisne seje
št. 13/2010. V času priprave tega letnega poročila datum obravnave na DUS FJK še ni določen.
V zvezi s standardnimi projekti sta prijavitelja projektov MODEF in CAMAA (»Unindustria
Rovigo«, kot VP projekta MODEF in »Direzione Lavori pubblici della Regione del Veneto«, kot VP
projekta CAMAA), za katera sofinanciranje prvotno ni bilo odobreno, in sicer zaradi nezadostnih
razpisanih sredstev za sofinanciranje v celoti, sta novembra 2011 vloţila na DUS FJK pritoţbi
zoper sklep, ki ga je NO sprejel na seji z dne 29. julija 2012 (podrobnejše informacije vsebuje
Letno poročilo 2011 v poglavju 2.3).
NO je v okviru 12. redne seje z dne 6. julija 2012 v zvezi s 1. in 3. prednostno nalogo odobril
dodelitev preostankov sredstev omenjenih prednostnih nalog za sofinanciranje dodatnih
upravičenih projektov, uvrščenih na prednostno lestvico navedenih prednostnih nalog javnega
razpisa št. 02/2009 (projekt MODEF, uvrščen na 21. mesto prednostne lestvice prednostne naloge
1 in projekt CAMAA, uvrščen na 15. mesto prednostne lestvice prednostne naloge 3). NO je ob
tem odločil, da je dodelitev sredstev pogojena z izidom sodnih postopkov.
Prijavitelja sta 10. in 20. septembra 2012 umaknili pritoţbi in sta s formalno odpovedjo sporu
izpolnila pogoje za odobritev sofinanciranja za projekta MODEF in CAMAA. Pogodbi o dotaciji
sofinanciranja za omenjena projekta sta bili podpisani 18. februarja 2013.
V letu 2012 sta OU in STS, ob vodenju rednih programskih aktivnosti, vodila tudi postopke, ki
zadevajo pravico dostopa do dokumentacije v povezavi s standardnimi projekti, predloţenimi v
okviru javnega razpisa št. 03/2011 - sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju, kar je
privedlo do nekaterih operativnih teţav. Vloţenih je bilo 6 zahtev za dostop do dokumentacije,
kot navedeno v spodnji tabeli.

Letno poročilo o izvajanju 2012

93

Javni razpis št. 03/2011. Zahteve za dostop do dokumentacije.

Prednostna
naloga

Akronim

Vodilni partner

Programsko območje

1 EKOKRAS CARSO

1

Občina Komen

Obalno-kraška statistična regija

2 TERRA D’AMAR 2

3

Pro Santa Croce – Zdruţenje za
Kriţ

Pokrajina Trst, Obalno-kraška
statistična regija

3 HOLDA

2

Comune di Forni di Sotto

Pokrajina Videm, Goriška statistična
regija

Občina Brda

Pokrajina Trst, Pokrajina Videm,
Pokrajina Gorica, Goriška statistična
regija

INFORMEST CONSULTING S.r.l.

Pokrajina Trst, Pokrajina Videm,
Pokrajina Gorica, Goriška statistična
regija, Obalno-kraška statistična
regija, Gorenjska statistična regija

EGHO
(postopek dostopa do
2
4 dokumentacije ni bil
izveden, ker je VP
zahtevo preklical)
NET-IS-TRADE
(postopek dostopa do
2
5 dokumentacije ni bil
izveden, ker se VP ni
odzval na odgovor OU)
ConBIO
(postopek dostopa do
6 dokumentacije ni bil
1
izveden, ker se VP ni
odzval na odgovor OU)

Università di Trieste,
Dipartimento di Scienze della
Vita

Pokrajina Trst, Pokrajina Videm,
Pokrajina Pordenone, Obalno-kraška
statistična regija, Goriška statistična
regija

Od 6 predloţenih vlog za dostop do dokumentacije je bilo sprejetih 5 (dva postopka dostopa do
dokumentacije nista bila izvedena, ker se VP ni odzval na odgovor OU). Štiri vloge so vloţili
subjekti iz Furlanije Julijske krajine, 2 vlogi pa subjekti iz Republike Slovenije. Zahtevki za
dostop do dokumentacije so se večinoma nanašali na pregled prednostnih lestvic sofinanciranih
projektov in ocenjevalnih listov. Dva postopka sta bila zahtevnejša, saj so prijavitelji zahtevali
več dokumentov o projektih (poročila, zapisnike ocenjevalnih komisij, ocene posameznih
ocenjevalcev, seznam imen ocenjevalcev itd.), upravičenih do sofinanciranja, ki so dosegli višje
število točk napram projektnim predlogom, ki so jih sami predloţili.
V povezavi z delovanjem prvostopenjske kontrole in potrebami po izboljšavi postopkov,
opisanimi v Letnem poročilu 2011, velja izpostaviti, da sta bili v okviru italijanske
prvostopenjske kontrolne enote v letu 2011 sklenjeni dve novi pogodbi za opravljanje nalog
prvostopenjskega kontrolorja in v letu 2012 dve dodatni pogodbi. Ena od pogodb je bila
sklenjena predvsem za izvajanje pregledov na kraju samem na celotnem italijanskem
programskem območju, ki bodo pogostejši v zadnjih letih programskega obdobja 2007-2013.
Velja izpostaviti, da je ob zaključku leta deţelna uprava, v okviru katere deluje italijanska
prvostopenjska kontrolna enota, zaradi povečanega obsega dela začasno zadolţila dodatne
usluţbence za izvajanje aktivnosti prvostopenjske kontrole.
Tudi v okviru slovenske prvostopenjske kontrolne enote sta s 01.02.2012 in 01.04.2012 nastopila
delo dva nova usluţbenca.
Glede delovanja prvostopenjskih kontrolnih enot je OU večkrat v letu 2012 posredoval
metodološke usmeritve z namenom poenostavitve in pospešitve postopkov potrjevanja izdatkov
ter zagotavljanja ciljne porabe za leto 2012.

Letno poročilo o izvajanju 2012

94

Obenem je OU, na podlagi priporočil za pospešitev postopkov poročanja o izdatkih, ki jih je po
izvedeni reviziji (12.-16. marec 2012) izdala Evropska komisija, prvostopenjskima kontrolnima
enotama v Sloveniji in Italiji posredoval obvestilo št. 12613/GFC/IT-SLO/07-13 z dne 25. maja
2012 o poenostavitvi postopkov preverjanja izdatkov, z navodilom, da se upravno preverjanje s
strani prvostopenjske kontrole izvaja izključno na ravni vsote po kategorijah izdatkov (BL) za
posameznega upravičenca/projektnega partnerja.
Ob pogovorih, tudi neformalnih, z obema prvostopenjskima kontrolnima enotama in ukrepih, ki
so bili uvedeni s strani OU in STS, je bilo glede na predvideno ciljno porabo na ravni Programa za
leto 2012 in na napovedano revizijo Programa s strani Evropske komisije za mesec marec 2012,
10. januarja 2012, v Trstu, organizirano srečanje med OU, OP, STS, slovensko Info točko in
obema prvostopenjskima kontrolnima enotama z namenom, da bi poiskali skupne rešitve,
zagotovili boljše izvajanje Programa ter doseganje skupnih ciljev s pravočasnim načrtovanjem in
s tem preprečili morebitno uvedbo naključnih oz. izrednih ukrepov.
Na srečanju so bili predlagani in dogovorjeni različni ukrepi za pospešitev črpanja sredstev in je
bilo dogovorjeno tesnejše sodelovanje med STS in prvostopenjsko kontrolo, z namenom
zagotovitve enotnih stališč v povezavi s teţavami, ki se pojavljajo pri upravičencih; s spremembo
navodil za poročanje skladno z rešitvami, ki jih narekujejo izkušnje pridobljene pri izvajanju
kontrol; z zagotavljanjem učinkovite podpore STS vsem VP standardnih projektov pri pripravi
prvih poročil in pozornega vodenja in spremljanja upravičencev strateških projektov. Omenjene
tematike so bile obravnavane tudi v okviru delavnice, ki je potekala v Vidmu, 26. januarja 2012.
12. in 17. januarja 2012 pa so potekala srečanja s prvostopenjsko kontrolno enoto v Sloveniji.
Na pobudo OU je 12. junija 2012 v Trstu potekalo drugo srečanje med organi Programa, v okviru
katerega so bila predstavljena nova »Navodila in obrazci za poročanje za upravičence«, ki se
uporabljajo za izdatke, nastale pri izvajanju projektnih aktivnosti po 01.06.2012. Posebna
pozornost je bila namenjena tudi izvajanju priporočil, ki jih je izdala EK v okviru revizijskega
postopka ter pospešitvi postopkov potrjevanja izdatkov za zagotovitev ciljne porabe za leto
2012. Slovenski nacionalni organ je sodelujoče na sestanku seznanil s potekom postopka
sklenitve nacionalnih pogodb.
Za redno usklajevanje slovenske in italijanske prvostopenjske kontrolne enote in STS ter z
namenom odpraviti teţave, povezane z dostopom do serverja Sharepoint, ki so ga uporabljali
organi Programa, je bila v letu 2012, po zaključku postopka oddaje javnega naročila zunanjemu
izvajalcu, vzpostavljena nova platforma web-based poimenovana »4pm«, ki se financira iz
sredstev Tehnične pomoči. Po izvedenem testiranju delovanja in določitvi uporabniških imen in
gesel, je »4pm« postal osrednje orodje za izmenjavo in skupno rabo podatkov o Programu. Od
meseca junija 2012 je na portalu »4pm« dostopna vsa pomembnejša dokumentacija za
posamezne projekte vseh treh javnih razpisov: Pogodba o dotaciji sofinanciranja (SC), Pogodba o
partnerstvu (PA), zadnja veljavna Prijavnica (AF) in Opis stroškovnega načrta (FP), priloţena k
Pogodbi o dotaciji sofinanciranja. Nadaljnji razvoj platforme »4pm« bo določen po uvedbi
informacijskega sistema za elektronsko poročanje o izdatkih.
Odpoved pogodbe in dolgotrajna odsotnost nekaterih članov STS sta vplivali na hkratno
opravljanje rednega dela in dodatne ad hoc podpore delovanju OU, RO in NO ter upravičencem.
OU je zato sklenil dodatne pogodbe o sodelovanju (glej poglavje 1.2 tega poročila). Tudi
slovenska stran je, čeprav z zamudo, sklenila pogodbo o zaposlitvi za dodatnega usluţbenca v
okviru STS, ki je nastopil delo v začetku meseca decembra 2011. Ob tem je programski partner
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Republika Slovenija realiziral zaposlitev dodatnega usluţbenca v okviru slovenske Info točke (od
januarja 2012) ter dveh usluţbencev v okviru slovenske prvostopenjske kontrolne enote (od
decembra 2011 in od februarja 2012).
Korektivni ukrepi, uvedeni zaradi ponavljajočih napak v okviru postopkov javnega naročanja, so
opisani v poglavju 2.2 tega poročila.
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2.4 Spremembe v okviru izvajanja Operativnega programa (če je
ustrezno)
- Dejavniki, ki niso neposredno vezani na ukrepe operativnega programa, vendar neposredno
vplivajo na izvajanje programa (na primer zakonodajne spremembe ali nepričakovan socialnoekonomski razvoj).
V letu 2012 so organi, odgovorni za upravljanje Programa, zaradi neposrednega negativnega
vpliva gospodarske krize in drugih dogodkov - med temi je tudi majski potres na programskem
območju (območja Pokrajin Ravenna, Ferrara in Rovigo) - na upravljanje Programa ter zaradi
upočasnitve izvajanja projektov in črpanja sredstev, uvedli ustrezne ukrepe.
Ţe oktobra 2012 je OU na Evropsko komisijo naslovil prošnjo za upoštevanje izjeme od
samodejne prekinitve obveznosti in začasno zniţanje ciljne vrednosti porabe »N+2« zaradi višje
sile, in sicer v višini 6.287.569,99 (ESSR sredstev), skladno s točko c) 96. člena Uredbe Sveta št.
1083/2006. Navedeni znesek predstavlja vsoto sredstev, dodeljenih upravičencem na območjih,
ki jih je prizadel potres.
O tem je med uradnim srečanjem, ki je potekalo v Bruslju, 9. oktobra 2012, predsednik
Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine obvestil tudi člana Komisije g. Johannesa Hahna.
Zahvaljujoč posredovanju pristojnega odbornika Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine je
bil o prošnji obveščen tudi glavni direktor Direktorata E pri Evropski komisiji, g. José Palma
Andrés. Posredovanje pristojnega odbornika je omogočilo tudi uradno srečanje s predstavniki
Evropske komisije, ki je potekalo v Bruslju, 29. januarja 2013, in v okviru katerega je bila
posebna pozornost namenjena pomembnosti obravnave predloţene prošnje ter je bilo podano
ustrezno neformalno predhodno zagotovilo glede utemeljenosti izjeme.
Nato je Komisija z dopisom št. Ares(2013)269048 z dne 28. februarja 2013 potrdila podatke o
certificiranem izdatkih (vrednost ESRR sredstev) na dan 31.12.2012 in zaprosila OU, da pripravi
poročilo z utemeljitvijo razlogov za nedoseganje ciljne porabe za leto 2012 (razlika do vrednosti
predvidene ciljne porabe znaša 2.454.495,46 EUR ESRR sredstev).
Z dopisom št. 8151 z dne 22. marca 2013 je OU posredoval utemeljitev razlogov za nedoseganje
ciljne porabe za leto 2012. Obenem je OU predhodno obvestil tudi o namenu predloţitve prošnje
za zniţanje ciljne porabe za leto 2013, in sicer za razliko med 6.287.569,99 EUR (skupna
vrednost zahtevanega zniţanja ciljne porabe 2012 - ESRR sredstva) in 2.454.495,46 EUR
(dejanska vrednost razlike do ciljne porabe 2012 - ESRR sredstva).
Na dan priprave tega poročila uradni odgovor Komisije še ni prispel. Predvidoma bo Komisija
ogovorila do konca meseca junija 2013. Izid postopka bo opisan v Letnem poročilu o izvajanju za
leto 2013.
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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
Sveta (ES) št. 1083/2006.
Glede na stanje izvajanja projektov v času priprave Letnega poročila informacije v skladu z
zgoraj navedenim členom niso relevantne.
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2.6 Dopolnjevanje z drugimi instrumenti
- Povzetek izvajanja določb, ki zagotavljajo usklajevanje med pomočmi iz ESRR, ESS,
Kohezijskega sklada, EKSRP, ESR ter ukrepi EIB in drugih obstoječih finančnih instrumentov (4.
odstavek 9. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006).
Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 določa, da strukturni skladi med seboj delujejo usklajeno ter
dopolnjujejo druge obstoječe finančne inštrumente in aktivnosti na regionalni in lokalni ravni.
Obenem so usmerjeni v uresničevanje prednostnih nalog, določenih na ravni EU.
V okviru izvajanja Programa ni bilo potrebno uvesti dodatnih posebnih ukrepov za zagotavljanje
razmejevanja in usklajevanja sredstev, ki jih prispevajo ESRR in drugi finančni inštrumenti
(evropski in ostali) na tem območju.
V zvezi s tem velja omeniti, da se na programskem območju izvajajo različne aktivnosti, od
slovenskega programa »Konvergenca«, katerega prednostni cilji so v glavnem realizacija
neposrednih naloţb za podporo razvojnih in raziskovalnih aktivnosti na slovenskem ozemlju ter
spodbujanje projektov na področju akademskega in podjetniškega raziskovanja, do italijanskega
programa »Deţelne konkurenčnosti« za okrepitev produktivnosti, širjenja inovacij in na znanju
temelječe druţbe ter okoljskih in energetskih izboljšav. Programi zaposlovanja, ki se
sofinancirajo iz ESS na celotnem upravičenem območju, omogočajo strokovno usposabljanje
nezaposlenih oseb in prekvalifikacijo delavcev, kot tudi aktivnosti za zmanjševanje vpliva
diskriminacije na trgu dela in socialne izključenosti, skladno s smernicami Lizbonske strategije.
V okviru programov Evropskega teritorialnega sodelovanja na programskem območju potekajo
tudi programi čezmejnega sodelovanja Italija-Avstrija in IPA, Območje Alp, transnacionalni
programi Srednja Evropa, Jugovzhodna Evropa in Mediteran in programi medregionalnega
sodelovanja. Aktivnosti, ki se sofinancirajo iz skladov ESRR in ESR so med seboj usklajeni in se ne
prekrivajo z aktivnostmi Programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013.
Na splošno velja omeniti, da sama narava, posebnosti in strogi pravni okvir čezmejnega
sodelovanja, preprečujejo prekrivanje z drugimi ukrepi, ki se ravno tako financirajo iz
strukturnih skladov v obeh drţavah članicah (Italiji in Sloveniji) ter spodbujajo vzpostavitev
potrebnih sinergij za zagotavljanje »dodane vrednosti« druţbeno-gospodarskega razvoja
območja.
V zvezi s 87 projekti, za katere je bilo sofinanciranje odobreno velja opozoriti, da ne prihaja do
podvajanja z aktivnostmi, ki se financirajo iz drugih skladov, navedenih v zgornjih odstavkih.
Velja pa izpostaviti, da prihaja do sinergijskih povezav z drugimi skladi in specifičnimi
prednostnimi nalogami, ki jih določajo dokumenti o izvajanju in med čezmejnimi projektnimi
aktivnostmi v okviru treh prednostnih nalog Programa. Čezmejni ukrepi projektov, ki se
sofinancirajo v okviru prednostne naloge 2 »Konkurenčnost in na znanju temelječa druţba«,
povečujejo učinke, ki jih spodbujajo enake prednostne naloge slovenskih nacionalnih in deţelnih
operativnih programov, namenjenih spodbujanju konkurenčnosti podjetij.
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2.7 Spremljanje in ocenjevanje
- Ukrepi za spremljanje in ocenjevanje, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni odbor,
vključno s postopki zbiranja podatkov, težavami, ki so nastopile in ukrepi za odpravo teh težav.

NADZOR
V skladu z določili evropskih uredb je sistem nadzora v okviru Programa kompleksen in deluje na
različnih ravneh.
V skladu s 16. členom Uredbe (ES) št. 1080/2006 in 13. členom Uredbe Komisije (ES) št.
1828/2006 zakonitost in pravilnost izdatkov, ki jih zahtevajo upravičenci, preverjajo
prvostopenjski kontrolorji. Za kontrolo izdatkov italijanskih vodilnih in projektnih parterjev je
pristojna Avtonomna deţela Furlanija Julijska krajina – Organizacijska enota za izvajanje
prvostopenjske kontrole – programi, sofinancirani iz strukturnih skladov8, ustanovljena s sklepom
Deţelnega odbora Furlanije Julijske krajine št. 1228 z dne 28.06.2012, medtem ko kontrolo
izdatkov slovenskih vodilnih in projektnih partnerjev opravlja Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo (MGRT), Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje,
Sektor za kontrolo – programi ETS, IPA in MFM.
Z namenom usklajevanja postopkov izvajanja kontrole na italijanski in slovenski strani ter
pojasnjevanja nekaterih kritičnih točk v okviru izvajanja posameznih projektov so med
omenjenima organoma in STS potekali usklajevalni sestanki, in sicer 10. januarja 2012 in 12.
junija 2012 v Trstu.
V okviru svojih nalog prvostopenjski kontrolorji preverjajo poročila, ki jih predloţijo upravičenci
in izdajo Izjavo o potrjenih izdatkih. Slednja se nanaša na izdatke, ki so upravičeni v skladu z
veljavno zakonodajo Skupnosti in nacionalno zakonodajo, s »Priročnikom o upravičenih izdatkih,
drţavnih pomočeh in poročanju«, ki ga je odobril NO in je bil objavljen kot priloga k javnim
razpisom ter v skladu z »Navodili in obrazci za poročanje za upravičence« – verzija št. 04/2013 z
dne 25.02.2013 (za strateške projekte) in verzija št. 01/2013 z dne 25.02.2013 (za standardne
projekte).
Metodologija, sprejeta za izvajanje kontrol v skladu s »Priročnikom o upravičenih izdatkih,
drţavnih pomočeh in poročanju«, je za italijansko prvostopenjsko kontrolo določena v
»Priročniku za izvajanje prvostopenjskih kontrol«, potrjenim s sklepom št. 534/UO/DIR/CPL z
dne 30. septembra 2010 in spremenjenim s sklepom št. 2146/UO/DIR/CPL z dne 13.08.2012 ter
ponovno spremenjenim s sklepom št. 827/UO/DIR/CPL z dne 28.03.2013. Metodologija je
skladna z nalogami, ki jih določajo uredbe, kar v okviru izvajanja kontrol in potrjevanja
zagotavlja preverjanje dobave sofinanciranega blaga in storitev, verodostojnosti prijavljenih
izdatkov za izvajanje odgovarjajočih projektnih aktivnosti, kakor tudi skladnost izdatkov in
povezanih operacij, ali delov operacij, s predpisi Skupnosti in veljavnimi nacionalnimi predpisi.

8

Omenjena organizacijska enota »Posizione Organizzativa Controlli di I livello Programmi Fondi Strutturali« od
30.06.2012 nadomešča prejšnjo »Struttura stabile Controlli I livello Programmi Fondi strutturali«.
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Na projektni ravni so upravičeni in zakoniti tisti izdatki, ki so navedeni v Prijavnici in v Opisu
stroškovnega načrta, ki ju je odobril NO in se uvrščajo v kategorije izdatkov, predvidene v zgoraj
omenjenem priročniku ter so potrebni za izvajanje projekta, so skladni z načeli dobrega
finančnega poslovodenja, učinkovitosti in gospodarnosti, so nastali pri VP in PP v obdobju
upravičenosti, ki ga določa javni razpis in so bila zanje predloţena ustrezna dokazila o plačilu ter
so nastali skladno z veljavnimi predpisi s področja javnega naročanja, drţavnih pomoči,
informiranja in obveščanja.
Prvostopenjska kontrola se je v letu 2012 izvajala v skladu z določeno metodologijo in sicer v
dveh fazah: a) upravna oz. administrativna kontrola in b) kontrola na kraju samem.
a. V okviru upravne oz. administrativne kontrole so bili pregledani vsi računi in druga
dokazila enake dokazne vrednosti v izvirniku, kakor tudi kopije vseh drugih dokumentov,
ki omogočajo izvedbo preverjanj. Zajetih je bilo 100% izdatkov, vključenih v posamezno
poročilo, ki ga je predloţil upravičenec.
V okviru izvajanja upravne oz. administrativne kontrole so kontrolorji izpolnili kontrolne
sezname, kot določeno v omenjenem Priročniku za izvajanje prvostopenjske kontrole:
zlasti so bili izpolnjeni kontrolni seznami za splošno in administrativno preverjanje
posameznih izdatkov po kategorijah. V primeru preverjanja postopkov javnega
naročanja, so bili uporabljeni tudi kontrolni seznami za javna naročila, splošni in
podrobni, namenjeni naročilom vrednosti nad in pod pragom, ki ga določajo uredbe EU.
Po posameznem upravnem oz. administrativnem preverjanju so kontrolorji izdali Izjavo o
potrjenih izdatkih, ki jo podpišeta kontrolor, ki je opravil preverjanje ter vodja kontrolne
enote.
b. Za Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 se kontrole na kraju
samem opravijo za 100% operacij in sicer je v času trajanja projekta predvidena vsaj ena
kontrola na kraju samem pri posameznem upravičencu. V primeru, da izdatki
posameznega upravičenca navedeni v odobreni Prijavnici presegajo 1 milijon EUR, sta v
času izvajanja projekta predvideni najmanj dve kontroli na kraju samem.
Ob tem je potrebno na letni ravni opraviti kontrole na kraju samem za vsaj 20% skupnih
potrjenih izdatkov, v skladu s kriteriji navedenimi v nadaljevanju:
i. 20% izdatkov za gradbena dela, nakup zemljišč in nepremičnin,
ii. 20% izdatkov za opremo,
iii. 20% izdatkov za zunanje sodelavce,
iv. 20% izdatkov nastalih pri partnerju, za katerega so bili potrjeni izdatki v
višini 50% celotne vrednosti projekta,
v. izdatki vsaj enega upravičenca za vsako od 3 deţel, ki so partnerice v
okviru Programa,
vi. izdatki vsaj enega upravičenega za vsako od prednostnih nalog Programa,
vii. izdatki vsaj enega VP za projekt.
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Načela, ki urejajo način izvajanja kontrol na kraju samem, so določena v omenjenem
priročniku, ki predvideva izpolnjevanje posebnega kontrolnega seznama s strani
kontrolorjev.
V zvezi z italijansko prvostopenjsko kontrolo velja izpostaviti, da v letu 2012 nihče od
upravičencev ni zaključil z izvajanjem predvidenih projektnih aktivnosti, zato so bile
opravljene le vmesne kontrole na kraju samem, skladno z zgoraj opisano metodologijo in
po opravljenem vzorčenju, na osnovi katerega je bilo predvidenih 14 kontrol izdatkov,
potrjenih na dan 31.12.2011. V spodnji tabeli so v stolpcu G in stolpcu H prikazani skupno
število izvedenih kontrol na kraju samem in zneski potrjenih izdatkov. Dejansko število
opravljenih kontrol na kraju samem je niţje od predvidenega z vzorčenjem, ker je PP4
projekta TRANS2CARE, Univerza v Ferrari, z elektronskim sporočilom z dne 6. junija 2012,
obvestila o teţavah pri izvajanju aktivnosti, ki so nastale zaradi potresa v Deţeli Emilia
Romagna z dne 20. maja 2012 ter zaprosila za podaljšanje roka za predloţitev poročil.
Zaradi navedenega se kontrole na kraju samem ni opravilo. Izvedba le-te je prenesena na
leto 2013.
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Podatki o izvedenih prvostopenjskih kontrolah na italijanski strani v letu 2012
e)
izdatki, za katere je
bila potrditev
zadrţana ali še ni bila
izdana izjava o
potrjenih izdatkih
(v €)

f)
preverjeni
neupravičeni izdatki
oz. izdatki, za katere
je bila potrditev
zadrţana
(v €)

a)
št. prejetih
poročil

b)
št. izdanih
izjav o
potrjenih
izdatkih

ADRIA-A

26

26

479.331,89

473.555,68

5.776,21

AT FVG – ER – VEN

7

7

583.965,36

583.768,63

196,73

CARSO-KRAS

20

13

559.130,82

418.264,85

CITIUS

7

7

477.817,95

476.807,55

CLIMAPARKS

11

9

414.035,58

394.932,20

17.710,72

1.392,66

E-HEALTH

16

12

255.623,38

183.015,01

50.474,98

22.133,39

ICON

13

13

377.978,74

322.035,97

INTERBIKE

21

21

92.517,59

89.088,67

JEZIKLINGUA

4

1

483.557,16

448.132,45

28.156,78

7.267,93

KNOW US

21

20

400.659,94

394.877,10

4.937,62

845,22

OPENMUSEUMS

15

15

330.436,30

323.908,54

6.527,76

PARSJAD

9

9

318.864,26

317.864,26

1.000,00

SAFEPORT

16

12

295.726,87

292.447,06

3.279,81

SHARED CULTURE

6

6

268.497,33

260.134,41

8.362,92

SIGMA2

15

13

303.954,81

236.730,16

SLOWTOURISM

23

23

437.413,51

419.584,11

TRANS2CARE

13

7

361.159,64

228.307,31

126.610,68

6.241,65

243

214

6.440.671,13

5.863.453,96

378.815,05

198.402,12

UELIJEII

3

3

35.001,04

31.313,32

LIVING FOUNTAINS

0

0

IDAGO

3

2

272.120,55

180.717,32

MOTOR

9

9

52.426,05

51.687,03

739,02

SHOW

8

8

136.290,15

130.954,66

5.335,49

AKRONIM
PROJEKTA

SKUPNO STRATEŠKI

c)
višina zahtevanih
izdatkov
(v €)

-

d)
višina potrjenih
izdatkov
(v €)

-

97.553,77

43.312,20

g)
izvedene
kontrole na
kraju samem
(v €)

h)
potrjeni izdatki v
okviru kontrole na
kraju samem
(v €)

1

1.895,62

3

101.127,02

3

203.593,12

1

138.924,53

2

243.601,88

2

199.155,12

1

74.710,09

1.010,40

55.942,77
3.428,92

53.370,50

13.854,15
17.829,40

3.687,72
-

84.657,62

6.745,61

13

963.007,38

e)
izdatki, za katere je
bila potrditev
zadrţana ali še ni bila
izdana izjava o
potrjenih izdatkih
(v €)

f)
preverjeni
neupravičeni izdatki
oz. izdatki, za katere
je bila potrditev
zadrţana
(v €)

a)
št. prejetih
poročil

b)
št. izdanih
izjav o
potrjenih
izdatkih

SEA

18

9

177.667,35

100.468,23

65.666,89

11.532,23

BELLIMPRESA

11

8

112.463,00

55.346,48

56.546,52

570,00

SOLUM

4

3

31.832,06

27.390,98

785,38

3.655,70

TRANSARMON

17

15

117.851,71

105.196,70

12.614,31

40,70

GLIOMA

2

2

49.875,86

49.619,73

256,13

LEX

7

7

88.292,15

80.914,87

7.377,28

E-SURGERYNET

7

7

78.482,93

78.009,13

473,80

E-CARDIONET

5

1

59.948,09

21.126,28

38.770,55

51,26

STUDY CIRCLES

11

9

90.714,47

64.294,86

8.996,96

17.422,65

CROCTAL

9

7

52.778,60

32.738,29

19.996,99

43,32

ISO-TO

1

1

3.188,92

3.188,92

-

ISO-PRA

1

1

889,92

889,92

-

ISO-GIO

1

1

419,27

419,27

-

ISO-RE

3

2

44.287,82

608,49

ISO-PA

1

1

889,92

889,92

EDUKA

13

10

221.125,53

169.466,05

TESSI

6

6

116.457,54

115.926,39

531,15

ENERGYVILLAB

32

32

186.026,07

164.883,41

21.142,66

AGROTUR

5

5

72.663,81

66.300,56

6.363,25

ALISTO

8

8

200.322,21

198.621,13

1.701,08

PESCA

10

6

157.388,91

102.772,83

52.328,26

2.287,82

HERITASTE

15

11

105.140,05

78.611,83

24.672,68

1.855,54

HYDRO KARST

4

4

67.552,64

67.483,80

INNOVACQUA

13

10

211.279,43

145.977,32

52.924,09

12.378,02

SIIT

12

8

140.956,65

120.324,82

13.952,09

6.679,74

BIODINET

5

4

79.600,64

63.695,62

15.803,76

101,26

AKRONIM
PROJEKTA

c)
višina zahtevanih
izdatkov
(v €)

d)
višina potrjenih
izdatkov
(v €)

43.679,33

-

46.730,85

4.928,63

68,84

g)
izvedene
kontrole na
kraju samem
(v €)

h)
potrjeni izdatki v
okviru kontrole na
kraju samem
(v €)

e)
izdatki, za katere je
bila potrditev
zadrţana ali še ni bila
izdana izjava o
potrjenih izdatkih
(v €)

f)
preverjeni
neupravičeni izdatki
oz. izdatki, za katere
je bila potrditev
zadrţana
(v €)

a)
št. prejetih
poročil

b)
št. izdanih
izjav o
potrjenih
izdatkih

PANGEA

8

6

82.908,08

80.129,97

2.738,11

40,00

JULIUS

10

7

119.269,24

95.069,51

24.199,72

0,01

TIP

10

8

104.386,23

101.160,18

3.226,05

-

T-LAB

10

9

86.347,46

83.713,63

2.633,83

-

SIGN

9

9

99.852,62

97.376,21

GEP

5

4

93.535,32

64.275,70

LA NATURA

6

6

5.171,94

5.171,94

IPFORSMES

9

9

90.929,69

81.878,31

PROFILI

7

6

71.143,07

60.635,06

8.866,45

1.641,56

WINE NET

6

5

91.053,80

65.582,10

10.171,70

15.300,00

ADRIAWET2000

11

9

97.051,14

78.011,98

18.453,11

586,05

MACC

14

10

241.212,19

156.904,79

83.784,34

523,06

SALTWORKS

7

7

47.145,96

44.302,43

2.843,53

ASTIS

5

5

96.107,47

89.720,54

6.386,93

FUTURELIGHTS

5

5

82.069,13

82.069,13

-

GOTRAWAMA

6

6

22.320,77

22.320,77

-

INTEGRAID

4

4

72.910,90

72.794,26

SKUPNO
STANDARDNI

376

315

4.467.348,35

3.590.954,67

721.459,21

154.934,47

0

-

SKUPAJ 2012

619

529

10.908.019,48

9.454.408,63

1.100.274,26

353.336,59

13

963.007,38

AKRONIM
PROJEKTA

c)
višina zahtevanih
izdatkov
(v €)

Vir: pripravila italijanska prvostopenjska kontrolna enota

d)
višina potrjenih
izdatkov
(v €)

g)
izvedene
kontrole na
kraju samem
(v €)

h)
potrjeni izdatki v
okviru kontrole na
kraju samem
(v €)

2.476,41
29.259,62

9.051,38

116,64

Tabela prikazuje število prejetih poročil v letu 2012 (stolpec a) in število izjav o potrjenih
izdatkih, izdanih s strani prvostopenjske kontrolne enote (stolpec b), znesek zahtevanih izdatkov
(stolpec c) in skupni znesek izdatkov potrjenih za leto 2012 (stolpec d).
Velja poudariti, da so v stolpec b) vključena tudi nekatera poročila upravičencev, ki so bila
predloţena v letu 2011 in za katera so bile Izjave o potrjenih izdatkih izdane v letu 2012.
Odgovarjajoče zneske vsebuje stolpec d).
V stolpec b) so vključena tudi poročila, ki so bila predloţena novembra in decembra 2012 in za
katere se postopki preverjanja in potrjevanja niso zaključili do konca leta 2012. Zneski teh
poročil so navedeni v stolpcu e), ki vsebuje:
-

znesek izdatkov, za katere sta bila preverjanje in potrditev zadrţana zaradi pomanjkljive
dokumentacije ali zaradi drugih teţav pri predloţitvi poročila;

-

poročila upravičencev z zelo nizkimi zahtevanimi izdatki. Pregled teh poročil je bil
odloţen, prednost pri pregledovanju so imela poročila z višjimi zneski;

-

poročila, ki niso prispela v roku, ki bi omogočal potrditev do konca leta 2012.

V stolpcu f) so navedeni neupravičeni izdatki oz. preverjeni izdatki, za katere je bila potrditev
zadrţana zaradi pomanjkljive dokumentacije.
Zadnji stolpec (stolpec g) navaja število opravljenih preverjanj na kraju samem ter
odgovarjajoče zneske upravičenih izdatkov (stolpec h) po opravljenih kontrolah na kraju samem.
V okviru italijanske prvostopenjske kontrolne enote sta se v letu 2012 zaposlila dva dodatna
kontrolorja, vendar je vodja enote ţe posredoval dopis z dne 11.02.2013, z utemeljitvijo
potrebe po dodatnih zaposlitvah zaradi velikega števila projektov, ki se izvajajo v letu 2013 in za
katere bo potrebno preveriti izdatke. V letu 2013 se namreč zaključuje izvajanje aktivnosti
strateških projektov, medtem ko je v polnem teku izvajanje aktivnosti standardnih projektov
javnega razpisa št. 02/2009. Z izvajanjem aktivnosti so pričeli tudi standardni projekti javnega
razpisa št. 03/2011 – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju.
V zvezi s teţavami, ki so bile ugotovljene v okviru izvajanja prvostopenjske kontrole v letu 2012
velja izpostaviti, da je bilo potrebno pogosto zahtevati dopolnitve dokumentacije s strani PP
(predvsem s strani upravičencev javnega razpisa št. 02/2009, ki so prvič poročali o izdatkih),
tako v zvezi s poročili, kakor tudi v povezavi s pomanjkljivimi dokazili o izdatkih. Z namenom
odpraviti omenjene teţavne in podati upravičencem vse potrebne informacije o upravičenosti
izdatkov in pravilni pripravi poročil, so bile tudi v letu 2012 organizirane, v sodelovanju med
italijansko prvostopenjsko kontrolno enoto in STS, izobraţevalne delavnice za upravičence na
celotnem italijanskem programskem območju.
V letu 2012 je bilo delo prvostopenjskih kontrolorjev oteţeno tudi zaradi povečanega obsega
novih predpisov, ki urejajo delovanje javne uprave, saj so nacionalni in deţelni vladni organi
uvedli številne reforme v povezavi z javno porabo. Prvostopenjski kontrolni enoti sta bili zato
zelo zaposleni s seznanjanjem z novostmi in usposabljanjem zaposlenih, kakor tudi s
prilagajanjem postopkov kontrole novi zakonodaji.
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Slovenska prvostopenjska kontrolna enota opravlja delo skladno s »Priročnikom o upravičenih
izdatkih, drţavnih pomočeh in poročanju« ter drugimi navodili OU. Delo slovenske nacionalne
kontrolne enote pa je natančneje predstavljeno v »Navodilih za delo kontrolne enote za O.P. SI-IT
2007-2013«.
Zaradi velike količine dela je v letu 2012 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)
sprejel ukrepe za povečanje števila pregledanih poročil in izvedel postopke za zaposlitev četrtega
kontrolorja, ki je z delom pričel v februarju 2012. Z notranjimi prerazporeditvami pa je od aprila
2012 zagotovil še petega nacionalnega kontrolorja9. Kljub omenjenim ukrepom se je sredi leta 2012
izkazalo, da kontrola ne bo uspela pregledati vseh zahtevkov, zato je MRGT del pregleda predal
zunanjim izvajalcem, ki so delovali po okriljem MGRT in vodjo slovenske prvostopenjske kontrolne
enote. In sicer so bile sklenjene pogodbe za opravljanje storitev s podjetjem E-Zavod, Tehnološko
agencijo Slovenije in Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije.
Skupno je bilo v letu 2012 s strani upravičencev predloţenih 665 poročil skupaj z zahtevki za
izplačilo. Skupna vrednost zahtevanih izdatkov omenjenih poročil znaša 8.214.267,82 EUR, kot
navedeno v spodnji tabeli.
Predloţena poročila za projekte, sofinancirane v okviru javnih razpisov št. 01/2009, 02/2009 in 03/2011.
Javni
razpis št.

Prejeta poročila v letu
2012

Zahtevani znesek
(v €)

01/2009

216

4.744.103,36

02/2009

440

3.730.139,43

03/2011

9

54.401,71

Skupaj
665
8.528.644,50
Vir: pripravila slovenska prvostopenjska kontrolna enota

Skupno je v letu 2012 prvostopenjska kontrolna enota obravnavala 565 poročil (295 poročil
projektov, odobrenih v okviru razpisa št. 01/2009 in 270 poročil projektov, odobrenih v okviru
razpisa št. 02/2009), od tega je bilo 13 poročil zavrnjenih, 552 poročil pa potrjenih. Skupna
vrednost v letu 2012 pregledanih poročil znaša 9.513.163,45 EUR, od tega je bilo potrjenih
8.214.267,82 EUR (6.723.909,01 EUR na razpisu št. 01/2009 in 2.789.254,44 EUR na razpisu št.
02/2009), 1.258.354,44 EUR je bilo neupravičenih izdatkov.
Poglavitni razlogi za neupravičenost izdatkov so bili: nepravilnosti v postopkih javnega
naročanja, nepravilnosti pri izračunih urnih postavk in potnih stroškov, neustrezna dokazila in
pravna podlaga, neustrezni ključ za izračun administrativnih stroškov, neustrezno pripravljena
dokumentacija, drugo.
Tabele v nadaljevanju vsebujejo podatke o poročilih, predloţenih s strani upravičencev
projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 01/2009 in javnega razpisa št. 02/2009, ki
jih je slovenska prvostopenjska kontrolna enota pregledala in odgovarjajoče potrjene zneske.

9

Na dan 31.12.2012 je bilo v Sektorju za kontrolo – programi ETS, IPA in MFM za O.P. Slovenija – Italija 2007-2013
zaposlenih 5 kontrolorjev.
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Javni razpis št. 01/2009. Zahtevani in potrjeni zneski ter neupravičeni izdatki.
Št.
potrjenih
poročil
2012
295

Vrednost potrjenih
poročil 2012
(v €)
6.723.909,01

Zahtevani zneski

5.680.067,53

Potrjeni zneski

1.043.841,48 Neupravičeni izdatki
Vir: pripravila slovenska prvostopenjska kontrolna enota

Javni razpis št. 02/2009. Zahtevani in potrjeni zneski ter neupravičeni izdatki.
Št.
potrjenih
poročil
2012
270

Vrednost potrjenih
poročil 2012
(v €)
2.789.254,44

Zahtevani zneski

2.574.741,48

Potrjeni zneski

214.512,96 Neupravičeni izdatki
Vir: pripravila slovenska prvostopenjska kontrolna enota

Zaradi številnih napak ugotovljenih v letu 2011 je slovenska kontrola enota v sodelovanju z Info
točko in STS v mesecu januarju 2012 pripravila dve delavnici, namenjeni izključno slovenskim
partnerjem. Delavnici, na katerih je skupno sodelovalo 204 upravičencev, sta potekali v
Ljubljani 12. in 17. 1. 2012.
V letu 2012 je slovenska nacionalna kontrolna enota pregledovala zahtevke glede na datum
prejema. V dogovoru z STS pa je v zadnjih dveh mesecih leta 2012 prednostno obravnavala višje
zahtevke, neglede na datum prejema, da bi bila do konca leta preverjena in potrjena najvišja
moţna vsota. Zaradi omenjenega ukrepa so zahtevki manjših vrednosti na pregled čakali dlje od
povprečja.
Kljub sprejetim ukrepom je na dan 31.12.2012 na pregled čakalo še 132 zahtevkov (25 iz javnega
razpisa št. 01/2009 in 107 iz javnega razpisa št. 02/2009) v skupni vrednosti 3.080.055,40 EUR
(1.804.742,83 EUR iz javnega razpisa št. 01/2009 in 1.275.312,57 EUR iz javnega razpisa št.
02/2009).
V letu 2012 je slovenska nacionalna kontrola enota izvedla 5 kontrol na kraju samem (KKS),
preverjeno je bilo 431.257,50 EUR ţe potrjenih izdatkov (144.044,68 EUR potrjenih v letu 2010,
249.164,58 EUR v letu 2011, 38.048,24 EUR v letu 2012 – pred izvedbo KKS) in 110.000,00 EUR
izdatkov, ki so bili potrjeni po opravljeni KKS. Kontrolna enota se je odločila za izvedbo KKS pred
potrditvijo zahtevka pri partnerju Občina Gorenja-vas Poljane, saj je bil zahtevek enak vrednosti
partnerjevega proračuna na projektu.
V tabeli v nadaljevanju so navedeni podatki o rednih kontrolah na kraju samem, ki jih je izvedla
slovenska nacionalna kontrolna enota.
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Vrednost
projekta po
PP
(v €)

Akronim
projekta

Projektni partner

Potrjeni
znesek v
letu 2010
(v €)

Potrjeni
znesek v letu
2011
(v €)

Potrjeni
znesek v letu
2012 – do
izvedbe KKS
(v €)

Datum
izvedbe KKS

Občina Kobarid
Občina Gorenja vas –
Poljane
Občina MirenKostanjevica

SLOWTOURISM

40.000,00

0,00

38.048,24

9.2.2012

SLOWTOURISM

110.000,00

0,00

0,00

6.3.2012

KRAS-CARSO

90.000,00

83.000,00

0,00

21.2.2012

Občina Seţana

KRAS-CARSO

1.228.000,00

127.972,60

0,00

9.1.2012

Občina Komen

KRAS-CARSO

90.000,00

38.191,98

0,00

17.2.2012

249.164,58

38.048,24

Skupaj

144.044,68
144.044,68

Poleg rednih kontrol je v skladu z dopisom OU z dne 18.06.2012 slovenska prvostopenjska
kontrolna enota v sodelovanju s STS izvedla še 5 dodatnih kontrol, v okviru katerih je preverjala
predvsem izdatke, certificirane v letu 2010. Izredne kontrole so bile po navodilu OU izvedene na
projektih CLIMAPARKS, KRAS-CARSO in JEZIK LINGUA. Ker je šlo za izredne kontrole na kraju
samem s poudarkom na preverjanju izdatkov nastalih v letu 2010, bo slovenska nacionalna
kontrola pri partnerjih pred zaključkom projektov opravila še redni KKS.
V tabeli v nadaljevanju so navedeni podatki o dodatnih kontrolah na kraju samem, ki jih je
izvedla slovenska nacionalna kontrolna enota.
Vrednost
projekta po PP
(v €)

Potrjeni znesek
v letu 2010
(v €)

Datum izvedbe
KKS

Projektni partner

Akronim

Triglavski narodni park

CLIMAPARKS

925.405,12

63.302,82

14.8.2012

JZ Krajinski park Strunjan

CLIMAPARKS

212.000,00

11.115,28

28.8.2012

Občina Seţana

KRAS-CARSO

1.228.000,00

144.044,68

/*

Unione Italiana/Italijanska unija

JEZIKLINGUA

645.988,73

50.750,46

12.9.2012

Osrednja knjiţnica 'Srečko Vilhar'

JEZIKLINGUA

123.491,20

23.992,97

28.8.2012

CAN Capodistia/SSIN Koper

JEZIKLINGUA

61.405,20

20.014,92

12.9.2012

Skupaj

313.221,13

*Kontrola na kraju samem je bila ţe izvedena v okviru redno predvidenih kontrol.

V zvezi s sistemom drugostopenjske kontrole, RO izvaja naloge, ki jih določa 62. člen Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006. Pomaga mu skupina revizorjev, ustanovljena v skladu z 2. odstavkom
14. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006, kot podrobneje opisano v poglavju 1.2 tega poročila.
V zvezi z obveznostmi upravičencev je potrebno poudariti, da je v Pogodbi o partnerstvu in
Pogodbi o dotaciji sofinanciranja navedeno, da morajo upravičenci, hraniti projektno
dokumentacijo do 31. decembra 2020 oziroma, v primeru delne zaključitve Programa, v skladu z
roki, ki so navedeni v 90. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Ta dokumentacija mora biti
dostopna za morebitne kontrole, preverjanja in revizije s strani programskih, EU ali nacionalnih
organov.
Ob tem lahko dodaten nadzor nad sofinanciranimi operacijami izvaja tudi Evropska komisija.
Program je bil s strani Evropske komisije vzorčno izbran za revizijo v letu 2012 in sicer je med
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12. in 16. marcem 2012 potekala revizija v okviru Programa, ki so jo izvedli revizorji
Generalnega direktorata za regionalno politiko Evropske komisije. Ugotovitve revizorjev bodo
opisane v Letnem poročilu o izvajanju za leto 2013, saj do datuma priprave tega poročila še ni
bilo posredovano končno revizijsko poročilo.

VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE
V skladu z uredbenimi določili in določili O.P., bosta sprotno vrednotenje Programa za obdobje
2012-2015, ki ga izvede neodvisen ocenjevalec, ločen od OP, RO in OU, izvedla »Associazione
Temporanea d'Impresa« (ATI) »GRETA Associati in MK Projekt« iz Benetk. Izvajalca sta bila
izbrana na javnem razpisu dne 26.09.2012; pogodba je bila podpisana 26.11.2012.
Javni razpis je bil 20. aprila 2012 objavljen v Uradnem listu Republike Italije št. 46, medtem ko
je bila razpisna dokumentacija objavljena na uradni spletni strani Programa, na spletni strani
Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine in na strani italijanskega Ministrstva za
infrastrukturo. OU v okviru odprtega postopka ni prejel nobene ponudbe, zato je 20. junija 2012
pričel nov postopek oddaje javnega naročila s pogajanji, in sicer na podlagi ekonomsko
najugodnejše ponudbe, v skladu s 83. členom zakonodajnega odloka št. 163/2006 z naknadnimi
spremembami in dopolnitvami. Postopek se je zaključil z oddajo naročila izbranemu izvajalcu.
Dne 14. decembra 2012 je bilo organizirano prvo srečanje med OU, STS in izbranim izvajalcem, v
okviru katerega so bili predstavljeni prvi osnutki dokumentov in predlagan delovni načrt, ki ga je
pripravil izvajalec.
Postopek ocenjevanja projektov, ki ga določajo priročniki za ocenjevanje projektov, odobreni za
vsak posamezni javni razpis v okviru Programa, je podrobno opisan v Letnem poročilu o izvajanju
za leto 2009.
Glede ocenjevanja projektov v letu 2012 velja izpostaviti, da po zaključku postopka preverjanja
formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti standardnih projektov, predloţenih v
okviru javnega razpisa št. 03/2011 za standardne projekte – sredstva namenjena oţjemu
kopenskemu območju, ki je potekal v letu 2011, je v mesecih od januarja do aprila 2012 potekal
postopek ocenjevanja kakovosti 119 formalno ustreznih projektnih predlogov, skladno z merili,
navedenimi v javnem razpisu in določili Priročnika za ocenjevanje, ki ga je potrdil NO.
Kakovost projektnih predlogov je bila ocenjena v skladu s skupinami meril za izbor, in sicer:
kakovost vsebine in ustreznost predloga (B1), kakovost čezmejnega partnerstva in vodilnega VP
(B2), dodana vrednost projekta (B3), merila izbor projekta glede na posamezno prednostno
nalogo (B4).
Skladno z določili priročnika, je STS pred pričetkom ocenjevanja kakovosti organiziral
pripravljalne delavnice za ocenjevalce, v okviru katerih so ocenjevalci prejeli vsa potrebna
navodila za izvedbo ocenjevanja. Delavnice so potekale v Trstu (19.01.2012), v Vidmu
(23.01.2012) in v Ljubljani (20. in 26.01.2012).
V postopku ocenjevanja je sodelovalo skupno 69 italijanskih in slovenskih ocenjevalcev.
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Za vsak projekt je bila ob zaključku postopka izdelana končna ocena in sicer skupna ocena, ki
izhaja iz seštevka točk dodeljenih s strani STS in povprečja točk, dodeljenih s strani posameznih
ocenjevalcev, skladno s postopki, merili in točkovnikom, navedenim v Priročniku za ocenjevanje.
Pri ocenjevanju skladnosti z merili B1, B2 in B3 so sodelovali tako STS kot ocenjevalci in sicer
glede na pristojnost za posamezno merilo, v skladu z obrazci, priloţenimi k Priročniku za
ocenjevanje. Skladnost z merili dela B4 so ocenili le ocenjevalci. STS je nato pripravil poročilo o
ocenjevanju meril v svoji pristojnosti, medtem ko je bila ocena o merilih, ki jih ocenjujejo
ocenjevalci, pripravljena v skladu s pravilom »ena drţava, en glas«, veljavnim v okviru
Programa. STS je nato pripravil oceno za vsak posamezni projektni predlog na podlagi izračuna
aritmetične sredine skupne italijanske in slovenske ocene, ki predstavlja končno oceno
ocenjevalcev za posamezno merilo (v primeru decimalnega zapisa se zaokroţuje navzgor na prvo
najbliţje celo število - 4,5 --- 5). V primeru, da je bila razlika števila točk med dvema
predlogoma velika (t.j. če je razlika med dvema predlogoma števila točk več kot 20% glede na
skupni seštevek točk dodeljenih merilom, ki jih ocenjujejo ocenjevalci) je bilo le-to posebej
predstavljeno NO.
Ob koncu postopka je STS za vsako vlogo pripravil končno oceno (Poročilo o ocenjevanju), ki je
rezultat seštevka ocene STS in skupne ocene ocenjevalcev, izračunane iz aritmetične sredine, in
vsebuje morebitne komentarje.
Posameznemu upravičenemu projektnemu predlogu je bilo moţno dodeliti največ 100 točk
(največ 35 točk za kakovost vsebine in ustreznost predloga, največ 16 točk za kakovost
čezmejnega partnerstva in VP, največ 19 točk za dodano vrednost projekta, največ 30 točk za
skladnost z merili za izbor projekta glede na posamezno prednostno nalogo). Upravičeni
projektni predlogi so bili uvrščeni na prednostno lestvico posamezne prednostne naloge, če so
prejeli najmanj 75 točk, pri čemer je bilo potrebno zbrati najmanj 50%+1 točk v vsaki posamezni
skupini meril (B.1, B.2, B.3, B.4).
V primeru, da je več vlog doseglo enako število točk, so imele prednost vloge z višjim številom
točk v delu »Kakovost vsebine in ustreznost predloga«; v primeru, da je imelo še vedno več vlog
enako število točk, so v nadaljnjem izboru imele prednost vloge z višjim številom točk v delu
»Dodana vrednost projekta«; v primeru, da je imelo več vlog še vedno enako število točk, so
imele prednost vloge z najvišjim številom meril glede na posamezno prednostno nalogo. Kot
zadnje merilo se je upoštevalo datum prejema vloge, pri čemer je imela prednost vloga, ki je
prej prispela na navedeni naslov.
Po zaključenem ocenjevanju kakovosti vlog je posebna delovna skupina za drţavne pomoči, ki jo
sestavljajo slovenski in italijanski ocenjevalci, preverila skladnost projektnih predlogov z
zakonodajo EU s področja drţavnih pomoči (glej poglavje 2.2). Po zaključenem preverjanju
relevantnosti za drţavne pomoči je STS pripravil prednostne lestvice projektov za posamezno
prednostno lestvico. Prednostne lestvice za posamezne prednostne naloge javnega razpisa št.
03/2011 je NO odobril na 12. redni seji, ki je potekala 6. julija 2012 v Novi Gorici, in sicer je
bilo v okviru 1. prednostne lestvice odobreno sofinanciranje 4 projektov v celoti in delno
sofinanciranje 1 projekta; v okviru 2. prednostne lestvice je bilo odobreno sofinanciranje 8
projektov v celoti in delno sofinanciranje 1 projekta; v okviru 3. prednostne lestvice je bilo
odobreno sofinanciranje 5 projektov v celoti in delno sofinanciranje 1 projekta. Skupno je bilo
odobreno sofinanciranje 20 projektov v skupni vrednosti 15.439.726,39 EUR.
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V zvezi z 2. prednostno nalogo je NO sprejel odločitev o dodelitvi preostankov sredstev Programa
v višini 600.000,00 EUR za sofinanciranje dodatnih upravičenih projektov na prednostni lestvici
za omenjeno prednostno nalogo javnega razpisa št. 03/2011, in sicer za sofinanciranje
projektov, uvrščenih na 8. in 9. mesto končne prednostne lestvice.
Za 7 projektov, pri katerih je bila ugotovljena najmanj 20% razlika med ocenama slovenskih in
italijanskih ocenjevalcev (BIMOBIS, MINA, PRATICONS, LIVINGLADNSCAPE, ZBORZBIRK,
AGRIKNOWS in ECHOS), je NO sprejel pogoje, ki so bili vključeni v Pogodbo o dotaciji
sofinanciranja in posebne korektivne ukrepe za izboljšanje doseganja določenih meril v okviru
projekta, vključno z morebitnimi spremembami stroškovnega načrta.
Končne prednostne lestvice so bile nato objavljene v Uradnem listu Avtonomne deţele Furlanije
Julijske krajine št. 29 z dne 18. julija 2012 in na uradni spletni strani Programa (www.itaslo.eu), v delu »Javni razpisi«.
Nato je OU, s pomočjo STS, posredoval prijaviteljem obvestilo o rezultatih ocenjevanja in
odobritvi sofinanciranja, pridobil izjave o sprejemu sofinanciranja s strani LP delno
sofinanciranih projektov, nadzoroval potek postopka sklenitve Pogodb o partnerstvu in
spoštovanje roka, ki ga določa javni razpis ter pridobil potrebno dokumentacijo za sklenitev
Pogodb o dotaciji sofinanciranja med OU in LP (datumi podpisa Pogodb o dotaciji sofinanciranja
so navedeni v poglavju 2.1.2 tega poročila, v delu, ki se nanaša na javni razpis za standardne
projekte št. 03/2011 – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju).

SISTEM SPREMLJANJA IN NADZORA
V zvezi s sistemom spremljanja in nadzora mora OU v skladu s točko c) 60. člena Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 zagotavljati »sistem za zapis in shranjevanje računovodskih podatkov za vsako
operacijo v O.P. ter zbiranje podatkov o izvajanju, ki so potrebni za finančno upravljanje,
spremljanje, nadzor in vrednotenje.«
Na osnovi novih evropskih in nacionalnih določil o nadzoru in ob upoštevanju potrebe po
zdruţitvi z informacijskim sistemom italijanskega Ministrstva za gospodarstvo in finance, je OU
pripravil ter nadalje razvija informacijski sistem imenovan MIS – »Spremljanje Italija-Slovenija
2007-2013«, ki omogoča posredovanje italijanskemu nacionalnemu sistemu spremljanja, s strani
organov Programa, informacij in podatkov, ki jih zahteva italijanski nacionalni protokol za
posredovanje enotnih podatkov spremljanja projektov v obdobju 2007-2013. Omenjeni protokol,
ki vsebuje opis postopkov in pravil za posredovanje podatkov italijanskemu nacionalnemu
sistemu spremljanja NSO, je razvil IGRUE – »Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con
l'Unione Europea« (Glavni inšpektorat za finančne odnose z Evropsko unijo).
Sistem spremljanja in nadzora Programa, imenovan MIS, omogoča vnos vseh podatkov o
finančnem, postopkovnem in fizičnem napredku sofinanciranih projektov v okviru Programa.
Vsaka 2 meseca, v določenih rokih, se preko protokola za posredovanje podatkov, podatke
posreduje nacionalnemu centralnemu sistemu, ki jih nato posreduje Evropski komisiji. Tak
postopek zagotavlja izpolnjevanje zahtev spremljanja in nadzora, skladno s predpisi Skupnosti,
ki urejajo strukturne sklade.
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Razvoj sistema poteka v sodelovanju z Insiel d.o.o., notranjo druţbo Avtonomne deţele Furlanije
Julijske krajine, ki uporablja izvorno kodo, izdelano za ROP ESRR »Deţelna konkurenčnost in
zaposlovanje 2007-2013«. Ponovna uporaba izvorne kode je povzročila določene teţave pri
implementaciji sistema, obenem pa je prispevala k znatnemu zmanjšanju stroškov razvoja in
realizacije sistema.
Do informacijskega sistema lahko organi in operativne enote Programa (OU, STS, OP, RO in FLC
– slovenski in italijanski) ter vsi programski partnerji dostopajo v skladu z avtorizacijo in
predhodno prijavo, kar jim omogoča različne načine uporabe (upravljanje, vnos podatkov,
prikazovanje).
Sistem omogoča prikazovanje in upravljanje podatkov v italijanskem in slovenskem jeziku. Glede
na jezik, izbran ob dostopu do aplikacije, se samodejno prikazujejo oznake polj ter opisni
podatki. Sistem omogoča, da se glede na izbrani jezik pridobi opis za vsako posamezno polje.
STS skrbi za upravljanje in preverjanje splošnega delovanja sistema. Organom Programa
posreduje informacije glede načina uporabe samega sistema, preverjanja vnesenih podatkov in
posredovanja le-teh nacionalnim sistemom spremljanja. Sektor za spremljanje, ki organizacijsko
pripada STS, šteje 6 oseb – od teh 4 z italijanske strani in 1 s slovenske strani, saj je od meseca
decembra 2012 ena od 2 slovenskih svetovalcev za spremljanje in finance odsotna zaradi
porodniškega dopusta.
Za laţji dostop in uporabo sistema je STS pripravil priročnik za uporabnike z informacijami o
funkcijah informacijskega sistema in pomenu zahtevanih informacij.
Programska oprema je realizirana v razvojnem okolju odjemalec/streţnik in v spletnem okolju
za funkcije, ki so na voljo uporabnikom. Za dostop se morajo uporabniki predhodno prijaviti.
Programsko opremo je mogoče dopolnjevati z drugimi podatkovnimi bazami, vzpostavljenimi
znotraj Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine, kar omogoča uporabo podatkov ţe
pridobljenih s strani deţelne uprave, na primer podatkov o fizičnih in pravnih osebah ali
informacij o kreditnih ustanovah in drţavnih pomočeh. V zvezi s tem je potrebno izpostaviti, da
je STS v letu 2012 posredoval RO seznam operacij, v okviru katerih je bilo italijanskim
upravičencem dodeljeno sofinanciranje iz naslova »de minimis« in za katere so podatki ţe
prisotni v informacijskem sistemu MIS. To bo omogočilo posodobitev podatkov v italijanski
nacionalni bazi podatkov o drţavnih pomočeh, dodeljenih upravičencem po pravilu »de
minimis«.
Omenjeni sistem je neposredno povezan z deţelnim računovodskim sistemom »COSMO«, kar
omogoča povezovanje in poenotenje v sistemu prisotnih informacij, ki se nanašajo na plačila in
na prenos sredstev upravičencem (na primer v primeru datuma izvedbe plačil), ter moţnost za
STS in OP, da neposredno v sistemu pripravita računovodsko dokumentacijo in se s tem izogneta
podvajanju dela ter se tako poenostavi administrativne postopke (na primer z aktivacijo
funkcije, ki bo omogočala avtomatsko nastavitev datuma potrditve prejetja plačila za
pridobljene odredbe).
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Sistem zagotavlja:
upravljanje osnovnih podatkov vseh sofinanciranih projektov v okviru Programa ter
osnovnih podatkov o subjektih, ki sodelujejo pri izvajanju projektov (upravičenci, izvajalci,
predstavniki organov Programa);
upravljanje podatkov o finančnem (obveznosti in plačila), fizičnem (kazalniki realizacije in
rezultatov) in proceduralnem napredku projektov, skladno s pravili o delovanju
nacionalnega sistema spremljanja in delno z zahtevami preverjanja izvajanja Programa.
Sistem vključuje tudi finančne podatke o izdatkih in deleţih izdatkov oziroma zneskih
sofinanciranja;
upravljanje podatkov o certificiranih izdatkih;
upravljanje podatkov o prvostopenjskih kontrolah,
prvostopenjske kontrolne enote, vključno z ugotovitvami;

ki

jih

opravijo

nacionalne

upravljanje podatkov o revizijah, ki jih opravi RO, vključno z ugotovitvami ter o kontrolah,
ki jih opravi OP;
upravljanje podatkov o nepravilnostih;
upravljanje drugih podatkov, ki jih določa Priloga III k Uredbi Komisije (ES) št. 1828/2006;
posredovanje podatkov, zahtevanih na nacionalni ravni in tistih, ki jih lahko zahteva
Evropska komisija v skladu s Prilogo III k Uredbi Komisije (ES) št. 1828/2006.
Dostop do informacijskega sistema imajo vsi organi Programa:
OU: STS po pooblastilu neposredno upravlja s strukturo Programa (klasifikacije, finančni
načrti, itd.), s postopki preverjanja podatkov in skrbi za posredovanje podatkov preko
portala IGRUE. Pooblaščen je tudi za upravljanje s podatki, ki zadevajo potrjevanje
izdatkov s strani OU. Sistem se uporablja tudi za preverjanje, koordiniranje in izmenjavo
podatkov o sofinanciranjih iz evropskih strukturnih skladov – npr. letno preverjanje,
pridobivanje in urejanje podatkov s strani STS v zvezi z zahtevami, povezanimi s
sporazumom med Deţelo Furlanijo Julijsko krajino in Regionalnim odborom Finančne
policije ali za druga redna preverjanja, ki jih zahteva Republika Slovenija.
OP: ima vpogled v podatke in lahko preverja vse podatke vnesene v podatkovno bazo.
Aktivno upravlja s podatki, ki so v njegovi pristojnosti (podatki o certificiranih izdatkih za
posamezno operacijo, povračila ESRR sredstev VP in povračila italijanskega nacionalnega
sofinanciranja italijanskim upravičencem). OP lahko izvozi podatke o izplačilih
upravičencem v formatu, ki je podoben delovnemu listu in omogoča dodatno obdelavo
finančnih podatkov.
RO: ima le vpogled v podatke in lahko preverja vse podatke vnesene v podatkovno bazo.
Lahko jih uporablja kot osnovo za vzorčenje operacij, ki bodo predmet revizije in lahko
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vnaša podatke o opravljenih revizijah, ki bodo dostopni v informacijskem sistemu
Programa;
FLC (prvostopenjska kontrola): vnaša podatke o izvedenih kontrolah poročil, ki jih
predloţijo upravičenci. Potrdi in označi vse upravičene izdatke ter priloţi vsa potrebna
dokazila oz. dokumentacijo. Sistem se uporablja tudi za pridobivanje podatkov o
izdatkih, ki so potrebni za izvedbo vzorčenja, in sicer za izvajanje kontrol na kraju
samem.
Sistem je na voljo tudi slovenskemu Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), in
sicer za evidentiranje izdatkov projekta tehnične pomoči, kakor tudi za vnos podatkov o
slovenskih nacionalnih pogodbah in zahtevkih za izplačilo odgovarjajočih deleţev sredstev
slovenskim PP. Vpogled v sistem je na voljo tudi programskim partnerjem in omogoča
prikazovanje informacij o sofinanciranih projektih.
Informacijski sistem zagotavlja tudi t.i. »tiskanje projekta«, ki omogoča vpogled, shranjevanje
in natis povzetka stanja ter fizičnega, finančnega in postopkovnega napredka sofinanciranega
projekta.
Omenjeni povzetki stanja izvajanja projekta vsebujejo informacije na ravni celotnega projekta
oziroma na ravni posameznega upravičenca.
V času priprave tega poročila so v informacijskem sistemu na voljo sledeče moţnosti:
-

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

-

Tiskanje celotnega projekta. To je povzetek stanja, ki vključuje poročilo o izvajanju
projekta, razdeljeno na dele, ki se nanašajo na povzetek projekta, na kazalnike
(kazalniki rezultatov na programski ravni, CORE kazalniki realizacije in kazalniki
zaposlovanja), na predstavitev upravičenih izdatkov po kategorijah in partnerjih (VP in
PP), na stanje izvajanja in napredka projekta po upravičencih (upravičeni izdatki,
odobrena sredstva, prevzete obveznosti in plačila tretjim osebam, potrjeni izdatki,
povrnjeni zneski in deleţ izvajanja). Povzetek vsebuje tudi opis stanja izvajanja projekta
z navedbo bistvenih realizacij.

Funkcija je uporabna tako za STS kot za druge organe Programa, saj po eni strani omogoča
analizo in preverjanje izvajanja projekta (tako na ravni posameznega upravičenca,
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opredeljenega kot subjekt-projekt, kot na ravni projekta kot celote in sicer kot skupek VP in PP
istega projekta), po drugi strani pa omogoča preprost in hiter pregled najpomembnejših in
najzanimivejših podatkov za spremljanje razvoja projekta.
MIS je povezan z aplikacijo »Business Object«, za katero je deţelna uprava pridobila licenco, in
omogoča izdelavo analiz ter podrobnejših poročil na podlagi podatkov, vnesenih v sistem, kot
tudi zbiranje specifičnih podatkov o napredku izvajanja Programa. Aplikacijo uporabljata OU in
STS.
V letu 2012 je bilo vzpostavljeno delovanje aplikacije »GOLD-MIS« za e-poročanje, ki je
namenjena upravičencem standardnih projektov. Do posameznega projekta v sistemu je mogoče
dostopati z uporabniškim imenom in geslom osebe, ki je odgovorna za predloţitev poročila
(postopek dodelitve uporabniškega imena in gesla vodi STS). Posamezni upravičenci lahko preko
spletne aplikacije vnesejo vse podatke, ki so potrebni za pripravo in predloţitev poročila
pristojni prvostopenjski kontrolni enoti. Do sistema dostopajo tudi prvostopenjski kontrolorji in v
okviru tega zaključijo postopek preverjanja in potrditve izdatkov.
V fazi zaključevanja je tudi vzpostavitev posebne aplikacije za predloţitev poročila VP, ki
omogoča celoten pregled informacij in zaključuje postopek za pridobitev povračila
sofinanciranja izdatkov, zajetih v predloţeno poročilo.
Aplikacija bo omogočala laţje in enostavnejše vodenje navedenih postopkov in posameznih faz
spremljanja podatkov, ki jih bo moţno pridobiti samodejno preko aplikacije »GOLD-MIS«.
Uporaba aplikacije bo obenem preprečevala izgubo in razpršitev podatkov.
Sistem MIS, opremljen s certifikatom IGRUE, omogoča posredovanje podatkov od konca meseca
decembra 2009.
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2.8 Nacionalna rezerva na podlagi doseženih rezultatov (kjer je
primerno in le za letno poročilo o izvajanju, predloženo za leto 2010)
- Informacije opisane v 50. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
Ne ustreza.
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3. Izvajanje po prednostnih nalogah
Informacije navedene v nadaljevanju veljajo za vse prednostne naloge Programa.
Na dan priprave tega poročila poteka spremljanje napredka izvajanja 87 projektov, v okviru
katerih sodeluje 914 upravičencev.
Pričujoče poročilo je pripravljeno na osnovi podatkov o spremljanju 85 projektov in 893
upravičencev na dan 31.12.2012.
Podatki, ki se nanašajo na standardna projekta javnega razpisa št. 02/2009 MODEF in CAMAA, ki
skupno vključujeta 21 upravičencev in za katera je bilo sofinanciranje odobreno v drugi polovici
leta 2012 ter sta bili Pogodbi o dotaciji sofinanciranja podpisani v mesecu februarju 2013, bodo
upoštevani v okviru analize podatkov za Letno poročilo o izvajanju 2013.
Podatke, potrebne za spremljanje izvajanja Programa po prednostnih nalogah se zbira s pomočjo
posebnih obrazcev, ki jih vsak upravičenec posreduje STS in sluţbi pristojni za izvajanje
prvostopenjske kontrole v določenih rokih. Tak postopek omogoča zbiranje vseh elementov, ki
zadevajo fizično, finančno in postopkovno izvajanje Programa.
V zvezi s fizičnim izvajanjem vsak upravičenec v Prijavnici izbere in predhodno kvantificira
kazalnike izvajanja in kazalnike rezultatov v skladu z O.P.
V zvezi s tabelami, ki vsebujejo kazalnike fizičnih rezultatov in kazalnike fizičnih
rezultatov/učinkov, velja pojasniti, da je bila ciljna vrednost za vsak posamezni kazalnik
določena v fazi opredelitve O.P. in da je bila sedanja vrednost pridobljena na osnovi podatkov,
ki so jih upravičenci navedli v ustreznih obrazcih.
V zvezi z metodologijo zbiranja fizičnih podatkov, na katerih temeljijo kazalniki v tabelah,
prikazanih v nadaljevanju, velja pojasniti, da so bile ciljne vrednosti kazalnikov, določene v
O.P., primerjane s podatki, pridobljenimi na podlagi vrednosti, ki so navedene v Prijavnicah
odobrenih projektov. Analiza in opredelitev le-teh sta bili izvedeni v fazi preverjanja
administrativne ustreznosti in upravičenosti/ocenjevanja kakovosti predloţenih projektnih
predlogov.
V zvezi s finančnim izvajanjem velja pojasniti, da so bili podatki o prevzetih obveznostih zbrani s
pomočjo posebnih obrazcev. Podatke o plačilih pa je moţno pridobiti iz obrazcev za poročanje.
Kar zadeva finančno izvajanje, trenutno poteka preverjanje najustreznejše moţnosti, ki bi
omogočala, da bi tudi upravičenci uporabljali informacijski sistem spremljanja in vnašali
potrebne podatke.
Po zaključenem zbiranju podatkov, STS vse pridobljene podatke sistemizira in vnese v
informacijski sistem. Informacijski sistem omogoča obdelavo podatkov skladno z analizami, ki so
potrebne za spremljanje poteka izvajanja projekta.
Kot opisano v prejšnjih poglavjih trenutno poteka obdelava podatkov za pripravo:
- finančnih poročil, v skladu z določbami 3. odstavka 9. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,
pripravljenih na podlagi povezave finančnih podatkov odobrenih projektov s kategorijami
izdatkov, navedenimi v Prilogi IV omenjene Uredbe;
- poročil, ki opisujejo razporeditev sredstev po različnih programskih območjih glede na vrsto
upravičenca (javni, zasebni, MSP, ipd.), opredeljeno v klasifikaciji gospodarskih dejavnosti
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ATECO ali glede na katerikoli drugi podatek naveden v delu Prijavnice, ki se nanaša na splošne
podatke;
- poročil o napredku izvajanja projekta, ki temeljijo na spremljanju kazalnikov realizacije in
kazalnikov rezultatov, s primerjavo začetnih vrednosti s končnimi vrednostmi, predvidenimi v
okviru projekta, z doseţenimi ob zaključku referenčnega leta, s predvidenimi ob zaključku
prihodnjega leta in s skupnimi vrednostmi, predvidenimi na ravni Programa.
Spremljanje projektov poteka tudi z vidika doseganja pričakovanih rezultatov, ki jih prijavitelji
opišejo v Prijavnici. Tak način spremljanja se izvaja vsakič, ko upravičenec predloţi zahtevek za
izplačilo, h kateremu priloţi poročilo o izvajanju projekta glede na predvidene cilje,
pričakovane rezultate in prvotno predvidene aktivnosti.
Za potrebe analize črpanja sredstev v skladu z 2. odstavkom 34. člena Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 se podatki zbirajo ob vsakem poročilu, ki ga predloţi upravičenec. Vsak upravičenec
mora namreč predloţiti izjavo s seznamom izdatkov, ki se sofinancirajo iz ESRR. Ti zneski so
nato predmet sistemizacije in spremljanja.
V zvezi z oceno prispevka projekta k enakim moţnostim med spoloma in k okoljski trajnosti je v
Prijavnici predviden poseben del, ki ga prijavitelj/upravičenec izpolni ob predloţitvi vloge za
sofinanciranje projektnega predloga. Upravičenec navede na kakšen način projekt vpliva na cilja
enakih moţnosti in nediskriminacije ter na okoljsko trajnost, skladno z določili O.P.
V zvezi z vplivom projekta na načelo enakih moţnosti in nediskriminacije je določen kazalnik
kakovosti, ki predvideva:
-

zelo pozitiven vpliv;

-

pozitiven vpliv;

-

nevtralen vpliv.

V zvezi s prispevkom projekta k okoljski trajnosti je ravno tako predviden:
-

zelo pozitiven vpliv;

-

pozitiven vpliv;

-

nevtralen vpliv.

Kazalnika se nato vnese v informacijski sistem spremljanja, kar omogoča ocenjevanje vpliva na
spodbujanje enakih moţnosti in na okoljsko trajnost na ravni Programa.
Tabele v nadaljevanju vsebujejo podatke o obeh kazalnikih glede na celotno število
sofinanciranih projektov (85 projektov na dan 31.12.2012) po posamezni prednostni nalogi.
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Vpliv na cilja enakih moţnosti in nediskriminacije ter na okoljsko trajnost na ravni Programa (projekti,
sofinancirani v okviru prednostnih nalog 1, 2 in 3).
ENAKE MOŢNOSTI

OKOLJSKA TRAJNOST
Št.
projektov

Vpliv

Št.
projektov

Vpliv

Zelo pozitivno

49

Zelo pozitivno

61

Pozitivno

28

Pozitivno

23

Nevtralno

8

Nevtralno

1

85

85

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih

Vpliv na cilja enakih moţnosti in nediskriminacije ter na okoljsko trajnost na ravni Programa (projekti,
sofinancirani v okviru prednostne naloge 1).
ENAKE MOŢNOSTI

OKOLJSKA TRAJNOST
Št.
projektov

Vpliv

Št.
projektov

Vpliv

Zelo pozitivno

11

Zelo pozitivno

26

Pozitivno

14

Pozitivno

4

Nevtralno

5

Nevtralno

0

30

30

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih

Vpliv na cilja enakih moţnosti in nediskriminacije ter na okoljsko trajnost na ravni Programa (projekti,
sofinancirani v okviru prednostne naloge 2).
ENAKE MOŢNOSTI

OKOLJSKA TRAJNOST
Št.
projektov

Vpliv

Št.
projektov

Vpliv

Zelo pozitivno

21

Zelo pozitivno

21

Pozitivno

6

Pozitivno

9

Nevtralno

3

Nevtralno

0

30

30

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih
Vpliv na cilja enakih moţnosti in nediskriminacije ter na okoljsko trajnost na ravni Programa (projekti,
sofinancirani v okviru prednostne naloge 3).
ENAKE MOŢNOSTI
Vpliv

OKOLJSKA TRAJNOST
Št.
projektov

Vpliv

Št.
projektov

Zelo pozitivno

17

Zelo pozitivno

14

Pozitivno

8

Pozitivno

10

Nevtralno

0

Nevtralno

1

25

25

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih
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Predvideno je tudi polje, v katerega upravičenci vnesejo podrobnejši opis (največ 20 vrstic)
vpliva projekta na zgoraj omenjene cilje, z navedbo specifičnega odraza na območje in področja
na katera se projekt nanaša.
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3.1 Prednostna naloga 1: Okolje, transport in trajnostna teritorialna
integracija
3.1.1 Doseganje ciljev in analiza napredka
Podatki o fizičnem napredku prednostne naloge
- Za vsak izmerjen kazalnik, s posebnim poudarkom na osrednje kazalnike:


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



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



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



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

- Vse kazalnike je potrebno razčleniti glede na vrsto, kjer je mogoče. V primerih, ko podatki
še niso na voljo, se jasno navede, kdaj bodo na voljo in kdaj jih bo organ upravljanja
predložil Komisiji.
V spodnji tabeli so navedeni kazalniki, ki se nanašajo na prednostno nalogo 1, na dan
31.12.2012. Podatki se nanašajo na 30 projektov, sofinanciranih v okviru prednostne naloge 1.
KAZALNIK FIZIČNIH REZULTATOV
(PREDNOSTNA NALOGA 1)
1A - Projekti za varovanje in
upravljanje okolja
1B - Projekti za preprečevanje in
zmanjšanje naravnih in tehnoloških
nesreč
1C - Projekti, ki spodbujajo
energetsko učinkovitost in rabo
obnovljivih energetskih virov
1D - Projekti, usmerjeni v izboljšanje
koordinacije in dostopnosti do
transportnih in komunikacijskih
sistemov
1E - Projekti, usmerjeni v razvoj
trajnostne mobilnosti

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

20

28

število

število projektov

6

9

število

število projektov

6

7

število

število projektov

10

8

število

število projektov

8

9

število

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

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

20

111

število

število občin/javnih teles

več kot 10%

100%*

%

25%

5

100%*

56

%

število

deleţ celotnega
programskega območja
deleţ zavarovanih
območij programskega
območja

število

Iz navedenih podatkov izhaja, da vrednosti skoraj vseh kazalnikov rezultatov/učinkov presegajo
ciljne vrednosti, določene v okviru Programa.
*Veliko število upravičencev je izbralo in vrednotilo oba kazalnika ter navedlo, da je deleţ
programskega območja, na katerem se izvajajo okoljski projekti enak 100%. Posledično lahko
trdimo, da se na celotnem programskem območju izvajajo projekti z okoljskimi vsebinami.
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Kakovostna analiza
- Analiza dosežkov, pri kateri se upošteva finančne podatke (točka 2.1.2.) in kazalnike (točka
3.1.1.) ter druge ustrezne podatke.
- Ustrezen prikaz učinkov spodbujanja enakih možnosti med moškimi in ženskami (če je
ustrezno).
- Analiza uporabe sredstev iz 2. odstavka 34. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Za
programe financirane iz ESS navesti informacije zahtevane v 10. členu Uredbe (ES) št.
1081/2006.
- Seznam nedokončanih projektov s predvidenim datumom zaključka (le za zaključno poročilo).
Finančni napredek projektov, sofinanciranih v okviru prednostne naloge 1, na dan 31.12.2012
Odobrena
% prevzetih
Prevzete
Zahtevani in
vrednost
obveznosti
Prednostna
obveznosti
potrjeni izdatki
Javni razpis
projektov
(B/A)
naloga
v€
v€
v€
(B)
(C)
(A)
Javni razpis št.
1
19.554.944,51
13.134.020,84
7.082.960,99
67,16%
01/2009
Javni razpis št.
1
23.453.440,00
4.902.606,12
1.828.198,04
20,90%
02/2009
Javni razpis št.
1
7.629.248,49
03/2011
Skupaj - Prednostna naloga 1 50.637.633,00

13.036.626,96

8.911.159,03

% porabe
sredstev
(C/A)

36,62%

36,22%
7,80%

17,60%

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih

V okviru prednostne naloge 1 vrednost dodeljenih sredstev znaša več kot 50,5 milijonov EUR, t.j.
39,53%, od skupno 128 milijonov sredstev dodeljenih na ravni Programa za sofinanciranje vseh
projektov prenostnih nalog 1, 2 in 3.
Odstotek porabe sredstev v okviru prednostne naloge 1 (skupno za vse tri javne razpise) znaša
17,60% glede na skupno vrednost sredstev, dodeljenih vsem trem prednostnim nalogam.
Odstotek prevzetih obveznosti pa presega 35%. Poraba sredstev v okviru izvajanja strateških
projektov je 36,22%. Odstotek prevzetih obveznosti s strani upravičencev znaša 67,16%. Ob
upoštevanju zamud, ki so nastale pri zaključevanju postopkov sklenitve Pogodb o dotaciji
sofinanciranja za posamezne projekte, sofinancirane v okviru javnega razpisa št. 02/2009, lahko
trdimo, da je poraba standardnih projektov v višini skoraj 8% glede na celotna razpoloţljiva
sredstva omenjene prednostne naloge zadovoljiva. Dober je tudi odstotek prevzetih obveznosti,
ki znaša skoraj 21%.
V nadaljevanju sledi opis projekta, sofinanciranega v okviru Prednostne naloge 1 – »Okolje,
transport in trajnostna teritorialna integracija«, kot primer dobre prakse:
Naslov projekta: CLIMAPARKS - Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij
Datum pričetka projekta: maj 2010
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Datum zaključka projekta: oktober 2013
Odobreni izdatki: 3.239.513,01 EUR
Deţela / Statistična regija: Udine, Pordenone, Venezia, Ferrara, Ravenna, Obalno-Kraška,
Goriška, Gorenjska
Tipologija projekta: projekt, sofinanciran v okviru Javnega razpisa za predloţitev strateških
projektov št. 01/2009
Vodilni partner: Javni zavod Triglavski narodni park
Projektni partnerji:
Javni zavod Krajinski park Strunjan
SOLINE Pridelava soli, d.o.o.
Javni zavod Park Škocjanske jame
Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie
Ente Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane
Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po
Provincia di Ravenna
Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversita - Delta del Po
Opis: V projektu CLIMAPARKS sodeluje devet partnerjev – 4 slovenski in 5 italijanskih parkov.
Projekt vodi Triglavski narodni park. Slovenski in italijanski parki bodo v projektu raziskovali in
ozaveščali o klimatskih spremembah, ohranjanju biodiverzitete in trajnostnem odnosu do okolja
v dotičnih zavarovanih območjih kot tudi v svetu nasploh. Vzpostavljena bo dolgoročna mreţa
informacijskih postaj, prek katerih bo mogoče primerjati podatke med parki. Slovenski in
italijanski parki bodo v sodelovanju okrepili ozaveščanje o pomenu odgovornega odnosa do
naravnega okolja (informacijski centri, izobraţevalni programi). S pilotnimi projekti bodo tudi
parki sami razvijali okolju prijazne načine obiskovanja varovanih območij. V slovenskoitalijanskem sodelovanju so zastopane primorska (severno-jadranska), kraška in gorska (alpska)
regija.
Aktivnosti: Koordinacija projekta: intenzivno sodelovanje med devetimi parki pri izvajanju
različnih projektnih nalog bo pripomoglo k izmenjavi dobrih praks ter krepitvi sodelovanja med
Slovenijo in Italijo. Monitoring in analize: z vzpostavitvijo skupne merilne in opazovalne mreţe,
katere podatke bo mogoče spremljati prek spleta, si v parkih obetajo predvsem dobro osnovo za
izdelavo primerjalnih analiz. Te bo prvič mogoče opravljati v tem območju znotraj posameznih
parkov in med njimi. Parki kot primeri dobrih praks: po vzoru obstoječih primerov dobre prakse
bodo parki izvedli pilotne projekte s področja trajnostnega upravljanja zavarovanih območij. Na
ta način bodo razvijali okolju prijazno obiskovanje parkov, hkrati pa sluţili kot vzorčni primeri za
osveščanje zainteresirane javnosti. Trajnostno obiskovanje in ozaveščanje (mreţa info centrov):
vsi sodelujoči parki bodo obiskovalcem predstavljali podnebne spremembe, pomen ohranjanja
biodiverzitete ter moţnosti ukrepanja posameznika za bolj odgovoren odnos do okolja.
Vzpostavljene bodo informativne in izobraţevalne aktivnosti o podnebnih spremembah,
biodiverziteti, trajnostnem ravnanju in okoljskih problemih nasploh, namenjene obiskovalcem in
drugim ciljnim skupinam. Komunikacijska strategija: parki bodo pripravili vrsto skupnih
aktivnosti na področju komuniciranja. Okrepili bodo aktivnosti znotraj parkov – predvsem tiste,
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ki so namenjene ozaveščanju obiskovalcev.
Rezultati: Vzpostavljena ali poglobljena trajna partnerstva med parki v Italiji in Sloveniji.
Vzpostavljeni dolgoročni in primerljivi sistemi monitoringa podnebnih sprememb, biodiverzitete
in tokov obiskovalcev parkov. Vzpostavljena mreţa informacijskih točk s projektnimi vsebinami.
Vzpostavljen in nadgrajene izobraţevalne aktivnosti in aktivnosti ozaveščanja javnosti o
podnebnih spremembah, biodiverziteti in okoljskih tematikah nasploh. Izvedeni pilotni projekti s
področja trajnostnega upravljanja zavarovanih območij, ki bodo kot primeri dobre prakse
dostopni zainteresirani javnosti. Izvedene komunikacijske aktivnosti: dve konferenci, strokovna
in poljudna publikacija, spletne strani, objave v medijih idr.
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3.1.2 Večje teţave in ukrepi za njihovo odpravo
- Informacije o večjih težavah, ki so nastopile pri izvajanju prednostne naloge, vključno s
povzetkom resnih težav, določenih pri postopku iz člena 62(1)(d)(i) Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006, kjer je to primerno, in ukrepi, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni odbor,
da težave odpravi.
V letu 2012 ni bilo ugotovljenih večjih teţav pri izvajanju prednostne naloge 1. Kljub temu so
bila ugotovljena odstopanja in zamude pri pričetku izvajanja nekaterih aktivnosti, predvsem v
zvezi s standardnimi projekti, za katere je obdobje podpisovanja Pogodb o dotaciji
sofinanciranja trajalo dlje časa.
Vsi vključeni upravičenci si prizadevajo za hitrejše izvajanje aktivnosti, da bi nadoknadili nastalo
zamudo.
V zvezi z javnim razpisom za predloţitev strateških projektov št. 01/2009 velja izpostaviti, da so
projekti dosegli vrhunec izvajanja, saj so upravičenci v letu 2012 pospešeno izvajali projektne
aktivnosti. Veliko VP je predloţilo prošnjo za podaljšanje izvajanja projektnih aktivnosti in tako
preloţilo datum zaključka projekta za nekaj mesecev, z namenom učinkovitejšega doseganja
ciljev in rezultatov projekta.
V zvezi z javnim razpisom št. 02/2009 za predloţitev standardnih projektov, kljub zamudam, ki
so nastale pri postopku sklepanja Pogodb o dotaciji sofinanciranja za posamezne projekte, so
upravičenci ţe ob samem začetku pričeli s pospešenim izvajanjem aktivnosti, kar je prispevalo k
doseganju znatnega odstotka porabe sredstev.
V zvezi z javnim razpisom za predloţitev standardnih projektov – sredstva namenjena oţjemu
kopenskemu območju št. 03/2011 so se v letu 2012 pričeli in zaključili postopki sklenitve vseh 20
Pogodb o dotaciji sofinanciranja med OU in VP za posamezne projekte, kar bo omogočilo hitrejši
pričetek izvajanja projektnih aktivnosti in črpanja sredstev.
Pri upravičencih še vedno prisotne določene teţave v povezavi z načrtovanjem aktivnosti, kar je
deloma posledica spoštovanja pravil in omejitev, ki jih določajo postopki javnega naročanja.
Po drugi strani pomanjkanje izkušenj upravičencev pri vodenju zelo kompleksnih projektov, kot
so projekti programskega obdobja 2007-2013, kakor tudi formalistični in birokratski postopki
upravljanja projektov, so vplivali na dejanski pričetek izvajanja aktivnosti.
Glede na ugotovljene teţave je OU, s pomočjo STS, uvedel številne ukrepe, namenjene
zagotavljanju pravilnega in pravočasnega izvajanja načrtovanih aktivnosti, kot na primer: redna
srečanja z VP vseh projektov, z namenom spremljanja poteka projektnih aktivnosti in obravnave
ključnih ugotovljenih teţav; izobraţevalne delavnice za upravičence s področja javnega
naročanja; poenostavitev postopkov vodenja projektov, v skladu z veljavnimi predpisi.
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3.2 Prednostna naloga 2: Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
3.2.1 Doseganje ciljev in analiza napredka
Podatki o fizičnem napredku prednostne naloge
- Za vsak izmerjen kazalnik, s posebnim poudarkom na osrednje kazalnike:


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



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



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



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

- Vse kazalnike je potrebno razčleniti glede na vrsto, kjer je mogoče. V primerih, ko podatki
še niso na voljo, se jasno navede, kdaj bodo na voljo in kdaj jih bo organ upravljanja
predložil Komisiji.
V spodnji tabeli so navedeni kazalniki, ki se nanašajo na prednostno nalogo 2, na dan
31.12.2012. Podatki se nanašajo na 30 projektov, sofinanciranih v okviru omenjene prednostne
naloge.
KAZALNIKI FIZIČNIH REZULTATOV
(PREDNOSTNA NALOGA 2)

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

2A - Projekti čezmejnega poslovnega
sodelovanja in promocije

30

24

število

število projektov

10

10

število

število projektov

15

12

število

število projektov

20

20

število

število projektov

25

16

število

število projektov

10%

0

%

deleţ v odstotkih
glede na skupno
število podjetij

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

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

2G - Podjetja, vključena v čezmejno
sodelovanje

60

215

število

število sporazumov o
sodelovanju

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

40

154

število

število vključenih
organizacij

2I - Ustvarjene mreţe v sektorju
turizma

5

6

število

število

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

50

36

število

število

2M - Izvedene čezmejne mreţe za
poklicno usposabljanje

5

6

število

število

Iz navedenih podatkov izhaja, da vrednosti skoraj vseh kazalnikov rezultatov/učinkov presegajo
ciljne vrednosti, določene v okviru Programa.

Kakovostna analiza
- Analiza dosežkov, pri kateri se upošteva finančne podatke (točka 2.1.2.) in kazalnike (točka
3.1.1.) ter druge ustrezne podatke.
- Ustrezen prikaz učinkov spodbujanja enakih možnosti med moškimi in ženskami (če je
ustrezno).
- Analiza uporabe sredstev iz 2. odstavka 34. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Za
programe financirane iz ESS navesti informacije zahtevane v 10. členu Uredbe (ES) št.
1081/2006.
- Seznam nedokončanih projektov s predvidenim datumom zaključka (le za zaključno poročilo).
Finančni napredek projektov, sofinanciranih v okviru prednostne naloge 2, na dan 31.12.2012
Odobrena
%
Prevzete
Zahtevani in
vrednost
prevzetih
Prednostna
obveznosti
potrjeni izdatki
Javni razpis
projektov
obveznosti
naloga
v€
v€
v€
(B/A)
(B)
(C)
(A)
Javni razpis št.
2
15.235.859,50
8.765.377,54
6.710.038,11
57,53%
01/2009
Javni razpis št.
5.333.443,41
2
17.519.163,52
2.152.792,79
30,44%
02/2009
Javni razpis št.
2
6.411.210,50
03/2011
Skupaj - Prednostna naloga 2

39.166.233,52

14.098,820,95

8.862.830,90

36,00%

% porabe
sredstev
(C/A)

44,04%
12,29%

22,63%

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih
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V okviru prednostne naloge 2 vrednost dodeljenih sredstev znaša nekaj več kot 39 milijonov EUR,
t.j. 30,58%, od skupnih 128 milijonov sredstev dodeljenih na ravni Programa za sofinanciranje
projektov prednostnih nalog 1, 2 in 3.
Upoštevajoč vse tri javne razpise, je odstotek porabe sredstev v okviru prednostne naloge 2
(presega 22%), glede na skupno vrednost dodeljenih sredstev, najvišji v primerjavi z ostalima
dvema prednostnima nalogama. Tudi visok odstotek prevzetih obveznosti (36%) nakazuje na
pomemben napredek pri izvajanju projektov druge prednostne naloge. Poraba sredstev za
izvajanje strateških projektov znaša 44,04%, odstotek prevzetih obveznosti pa nekaj manj kot
58%. Ob upoštevanju zamud, ki so nastale pri zaključevanju postopkov sklenitve Pogodb o
dotaciji sofinanciranja za posamezne projekte, sofinancirane v okviru javnega razpisa št.
02/2009, lahko trdimo, da je tudi poraba standardnih projektov, ki presega 12% vseh
razpoloţljivih sredstev omenjene prednostne naloge, zadovoljiva. Dober je tudi odstotek
prevzetih obveznosti s strani upravičencev v okviru javnega razpisa št. 02/2009, ki znaša 30,44%.
V nadaljevanju sledi opis projekta, sofinanciranega v okviru Prednostne naloge 2 –
»Konkurenčnost in na znanju temelječa druţba«, kot primer dobre prakse:
Naslov projekta: SLOWTOURISM - Valorizacija in promocija turističnih "slow" poti med Italijo in
Slovenijo
Datum pričetka projekta: maj 2010
Datum zaključka projekta: november 2013
Odobreni izdatki: 3.815.700,00 EUR
Deţela / Statistična regija: Trieste, Udine, Treviso, Venezia, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Goriška,
Osrednjeslovenska, Gorenjska
Tipologija projekta: projekt, sofinanciran v okviru Javnega razpisa za predloţitev strateških
projektov št. 01/2009
Vodilni partner: DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L.
Projektni partnerji:
Provincia di Rovigo
Triglavski narodni park
Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po
Provincia di Ravenna
Provincia di Ferrara
GAL Polesine Delta Po
GAL dell'Alta Marca Trevigiana
GAL Terre di Marca
BSC poslovno podporni center d.o.o. Kranj
Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma
Zavod za turizem in kulturo Ţirovnica
Center za trajnostni razvoj podeţelja Kranj, razvojni zavod
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Provincia di Venezia
Provincia di Udine
GAL Venezia Orientale - VEGAL
Občina Bled
Občina Bohinj
Občina Gorenja vas-Poljane
Občina Jesenice
Občina Kobarid
Občina Kranjska Gora
Občina Radovljica
Občina Ţiri
Regione Emilia-Romagna
Associazione nautica "Nautisette"
Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversita - Delta del Po
Spirit Slovenija, javna agencija
Dipartimento di Scienze dell'Uomo, Università degli studi di Trieste
Comune di Ravenna
Opis: Oblikovanje nove turistične ponudbe na italijanskih in slovenskih območjih, ki jih
zaznamujejo dragoceni naravoslovni elementi in voda preko razvijanja oblik “počasnega”
turizma, ki poudarja trajnost, odgovornost in sonaravnost.
“Slow tourism” je nova filozofija potovanja, ki bo povezala slovenska in italijanska območja v
obliki «počasnega in kakovostnega» turizma in bo prispevala k krepitvi ponudbe Zgornjega
Jadrana, ki ima edinstvene značilnosti na mednarodni ravni.
Aktivnosti: organizacija čezmejne mreţe “Slow tourism”, ki bo vključevala vsaj 20 operaterjev
za vsako turistično “slow” pot; uveljavitev naravnih-eko turističnih produktov iz italijanskega in
slovenskega območja na evropskih in azijskih trgih; organi in društva, ki delujejo na področju
turizma, in ki so prisotni v partnerstvu bodo jamčili nadaljevanje prodajnih aktivnosti produktov
in turističnih “slow” paketov tudi po zaključku projekta.
Projekt bo zagotovil turistično ponubo skozi celotno sezono na določenem območju. Z
vključitvijo šol bomo dosegli večjo razširjenost “slow” filozofije in s tem ekoturizma tako, da se
bo povečalo zavedanje pomembnosti mladih generacij do okoljskih in naravnih virov, ki so
specifični za omenjeno čezmejno območje.
Rezultati: 10% povečanje turističnega pritoka izven projektnega območja; 5% povečanje novo
zaposlenih v sektorju naravnega-ekoturizma; 5% povečanje ekonomske dejavnosti v zvezi s
podeţelskimi in ekološkimi turističnih produktih; 10% povečanje prihodkov iz evropskih in azijsih
trgov na italijanskem in slovenskem “slow” območju; 5% povečanje turističnih paketov v zvezi s
slovenskimi in italijanskimi turističnimi “slow” potmi, ki so vključene v kataloge turističnih
operaterjev specializiranih za trajnostni ekološki turizem.
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3.2.2 Večje teţave in ukrepi za njihovo odpravo
- Informacije o kakršnih koli večjih težavah, ki so nastopile pri izvajanju prednostne naloge,
vključno s povzetkom resnih težav, določenih pri postopku iz člena 62(1)(d)(i) Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006, kjer je to primerno, in ukrepi, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni
odbor, da težave odpravi
V letu 2012 ni bilo ugotovljenih večjih teţav pri izvajanju prednostne naloge 2. Kljub temu so
bila ugotovljena odstopanja in zamude pri pričetku izvajanja določenih aktivnosti, predvsem v
zvezi s standardnimi projekti, za katere je obdobje podpisovanja Pogodb o dotaciji
sofinanciranja trajalo dlje časa.
Vsi vključeni upravičenci si prizadevajo za hitrejše izvajanje aktivnosti, da bi nadoknadili nastalo
zamudo.
V zvezi z javnim razpisom za predloţitev strateških projektov št. 01/2009 velja izpostaviti, da so
projekti dosegli vrhunec izvajanja, saj so upravičenci v letu 2012 pospešeno izvajali projektne
aktivnosti. Veliko VP je predloţilo prošnjo za podaljšanje izvajanja projektnih aktivnosti in tako
preloţilo datum zaključka projekta za nekaj mesecev, z namenom učinkovitejšega doseganja
ciljev in rezultatov projekta.
V zvezi z javnim razpisom št. 02/2009 za predloţitev standardnih projektov, kljub zamudam, ki
so nastale pri postopku sklepanja Pogodb o dotaciji sofinanciranja za posamezne projekte, so
upravičenci ţe ob samem začetku pričeli s pospešenim izvajanjem aktivnosti, kar je prispevalo k
doseganju znatnega odstotka porabe sredstev.
V zvezi z javnim razpisom za predloţitev standardnih projektov – sredstva namenjena oţjemu
kopenskemu območju št. 03/2011 so se v letu 2012 pričeli in zaključili postopki sklenitve vseh 20
Pogodb o dotaciji sofinanciranja med OU in VP za posamezne projekte, kar bo omogočilo hitrejši
pričetek izvajanja projektnih aktivnosti in črpanja sredstev.
Pri upravičencih so bile ugotovljene določene teţave v povezavi z načrtovanjem aktivnosti, kar
je deloma posledica spoštovanja pravil in omejitev, ki jih določajo postopki javnega naročanja.
Po drugi strani pomanjkanje izkušenj upravičencev pri vodenju zelo kompleksnih projektov, kot
so projekti programskega obdobja 2007-2013, kakor tudi formalistični in birokratski postopki
upravljanja projektov, so vplivali na dejanski pričetek izvajanja aktivnosti.
Glede na ugotovljene teţave je OU, s pomočjo STS, uvedel številne ukrepe, namenjene
zagotavljanju pravilnega in pravočasnega izvajanja načrtovanih aktivnosti, kot na primer: redna
srečanja z VP vseh projektov, z namenom spremljanja poteka projektnih aktivnosti in obravnave
ključnih ugotovljenih teţav; izobraţevalne delavnice za upravičence s področja javnega
naročanja; poenostavitev postopkov vodenja projektov, v skladu z veljavnimi predpisi.
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3.3 Prednostna naloga 3: Socialna integracija
3.3.1 Doseganje ciljev in analiza napredka
Podatki o fizičnem napredku prednostne naloge
- Za vsak izmerjen kazalnik, s posebnim poudarkom na osrednje kazalnike:


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



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



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



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

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

V nadaljevanju sledi tabela s kazalniki, ki se nanašajo na prednostno nalogo 3, na dan
31.12.2012. Podatki se nanašajo na 25 projektov, sofinanciranih v okviru omenjene prednostne
naloge.
KAZALNIK FIZIČNIH REZULTATOV
(PREDNOSTNA NALOGA 3)

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

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

10

20

število

število projektov

3B - Projekti na področju kulture

75

17

število

število projektov

15

6

število

število projektov

30

80

število

število

Cilj

Vrednost

Enota

50

229

število

število

25

30

število

število

5.000

5000

število

število

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

Opis enote

Za skoraj vse kazalnike rezultatov/učinkov navedene vrednosti presegajo ciljne vrednosti,
določene v okviru Programa. Izjemo predstavljata kazalnika »3B – Projekti na področju kulture«
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in »3C – Projekti na področju zdravja in socialnega sektorja«, za katera so bile ciljne vrednosti
določene na podlagi podatkov, ki so bili pridobljeni na osnovi izkušnje predhodnega
programskega obdobja, v okviru katerega sta bili tematiki obravnavani s strani številnih
projektov niţje vrednosti. Število sofinanciranih projektov, ki se uvrščajo v omenjeni tematiki je
zato niţje od predvidene vrednosti.

Kakovostna analiza
- Analiza dosežkov, pri kateri se upošteva finančne podatke (točka 2.1.2.) in kazalnike (točka
3.1.1.) ter druge ustrezne podatke.
- Ustrezen prikaz učinkov spodbujanja enakih možnosti med moškimi in ženskami (če je
ustrezno).
- Analiza uporabe sredstev iz 2. odstavka 34. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Za
programe financirane iz ESS navesti informacije zahtevane v 10. členu Uredbe (ES) št.
1081/2006.
- Seznam nedokončanih projektov s predvidenim datumom zaključka (le za zaključno poročilo).
Finančni napredek projektov, sofinanciranih v okviru prednostne naloge 3, na dan 31.12.2012
Odobrena
%
Prevzete
Zahtevani in
vrednost
prevzetih
Prednostna
obveznosti
potrjeni izdatki
Javni razpis
projektov
obveznosti
naloga
v€
v€
v€
(B/A)
(B)
(C)
(A)
Javni razpis št.
3
16.156.000,07
7.247.610,47
5.111.182,25
44,86%
01/2009
Javni razpis št.
3
18.000.000,00
4.051.468,20
2.226.638,87
25,01%
02/2009
Javni razpis št.
3
4.123.925,00
03/2011
Skupaj - Prednostna naloga 3

38.279.925,07

11.749.078,67

7.337.821,12

30,96%

% porabe
sredstev
(C/A)

31,64%
12,37%

19,17%

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih

V okviru prednostne naloge 3 vrednost dodeljenih sredstev znaša 38.279.925,07 EUR, t.j. 29,89%
od skupnih 128 milijonov sredstev dodeljenih na ravni Programa za sofinanciranje projektov
prednostnih nalog 1, 2 in 3.
Upoštevajoč vse tri javne razpise, je odstotek porabe sredstev v okviru prednostne naloge 3
19,17%, odstotek prevzetih obveznosti pa znaša 30,96% glede na skupno vrednost sredstev,
dodeljenih vsem trem prednostnim nalogam. Poraba sredstev za izvajanje strateških projektov
je skoraj 32%, odstotek prevzetih obveznosti pa skoraj 45%. Ob upoštevanju zamud, ki so nastale
pri zaključevanju postopkov sklenitve Pogodb o dotaciji sofinanciranja za posamezne projekte,
sofinancirane v okviru javnega razpisa št. 02/2009, lahko trdimo, da je poraba standardnih
projektov, ki presega 12%, zadovoljiva. Zadovoljiv je tudi odstotek prevzetih obveznosti glede na
celotna razpoloţljiva sredstva omenjene prednostne naloge, ki znaša 25,01%.
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V nadaljevanju sledi opis projekta, sofinanciranega v okviru Prednostne naloge 3 – »Socialna
integracija«, kot primer dobre prakse:
Naslov projekta: P.E.S.C.A. - Projekt o vzgoji za zdravo prehrano
Datum pričetka projekta: september 2011
Datum zaključka projekta: september 2014
Odobreni izdatki: 954.000,00 EUR
Deţela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Venezia, Padova, Ravenna, Obalno-Kraška,
Goriška, Osrednjeslovenska, Gorenjska
Tipologija projekta: projekt, sofinanciran v okviru Javnega razpisa za predloţitev standardnih
projektov št. 02/2009
Vodilni partner: Comune di Fiumicello
Projektni partnerji:
Provincia di Ravenna
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Univerza v Ljubljani
Università degli studi di Trieste
BSC poslovno podporni center d.o.o. Kranj
Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia
Občina Postojna
Biotehniški Center Naklo
DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŢELJA MED SNEŢNIKOM IN NANOSOM
Comune di Este
AZIENDA U.L.S.S. N. 13 - Mirano
Opis: Projekt spodbuja uporabo krajevnih in tradicionalnih proizvodov italijanskih in slovenskih v
šolskih menzah čezmejnega območja, z ukrepi nad prehrambeno vzgojo v šolah po učinkovitem
pristopu.
Aktivnosti: Usposabljanje in izobraţevanje študentov in učiteljev na pram določene
izobraţevalne poti. Uvedba selekcije lokalnih in tradicionalnih slovenskih in italijanskih
proizvodov v čezmejnih šolskih menzah. Razvijanje »dobrih praks za« uvedbo uporabe v šolskih
menzah lokalnih in tradicionalnih proizvodov. Preverjanje učinkovitosti posegov, za izboljšanje
dejavnosti tudi po izvajanju projekta.
Rezultati: 12 lokalnih deleţnikov vključenih v projekt, 10 mreţ med univerzami in šolskimi
ustanovami, 600 Dijakov ali študentov vključenih v projektne aktivnosti, 20 usposobljenih
promotorjev in usluţbencev, 80 usposobljenih predavateljev in delavcev v šolskih menzah, 6
tematskih delavnic, 12 tipičnih lokanih proizvodov vključenih v šolske menze in 75% zadovoljnost
študentov z lokalnimi proizvodi.
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3.3.2 Večje teţave in ukrepi za njihovo odpravo
- Informacije o kakršnih koli večjih težavah, ki so nastopile pri izvajanju prednostne naloge,
vključno s povzetkom resnih težav, določenih pri postopku iz člena 62(1)(d)(i) Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006, kjer je to primerno, in ukrepi, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni
odbor, da težave odpravi.
V letu 2012 ni bilo ugotovljenih večjih teţav pri izvajanju prednostne naloge 3. Kljub temu so
bila ugotovljena odstopanja in zamude pri pričetku izvajanja določenih aktivnosti, predvsem v
zvezi s standardnimi projekti, za katere je obdobje podpisovanja Pogodb o dotaciji
sofinanciranja trajalo dlje časa.
Vsi vključeni upravičenci si prizadevajo za hitrejše izvajanje dejavnosti, da bi nadoknadili
nastalo zamudo.
V zvezi z javnim razpisom za predloţitev strateških projektov št. 01/2009 velja izpostaviti, da so
projekti dosegli vrhunec izvajanja, saj so upravičenci v letu 2012 pospešeno izvajali projektne
aktivnosti. Veliko VP je predloţilo prošnjo za podaljšanje izvajanja projektnih aktivnosti in tako
preloţilo datum zaključka projekta za nekaj mesecev, z namenom učinkovitejšega doseganja
ciljev in rezultatov projekta.
V zvezi z javnim razpisom št. 02/2009 za predloţitev standardnih projektov, kljub zamudam, ki
so nastale pri postopku sklepanja Pogodb o dotaciji sofinanciranja za posamezne projekte, so
upravičenci ţe ob samem začetku pričeli s pospešenim izvajanjem aktivnosti, kar je prispevalo k
doseganju znatnega odstotka porabe sredstev.
V zvezi z javnim razpisom za predloţitev standardnih projektov – sredstva namenjena oţjemu
kopenskemu območju št. 03/2011 so se v letu 2012 pričeli in zaključili postopki sklenitve vseh 20
Pogodb o dotaciji sofinanciranja med OU in VP za posamezne projekte, kar bo omogočilo hitrejši
pričetek izvajanja projektnih aktivnosti in črpanja sredstev.
Pri upravičencih ugotovljene teţave predvsem v povezavi z načrtovanjem aktivnosti, kar je
deloma posledica spoštovanja pravil in omejitev, ki jih določajo postopki javnega naročanja.
Po drugi strani pomanjkanje izkušenj upravičencev pri vodenju zelo kompleksnih projektov, kot
so projekti programskega obdobja 2007-2013, kakor tudi formalistični in birokratski postopki
upravljanja projektov, so vplivali na dejanski pričetek izvajanja aktivnosti.
Glede na ugotovljene teţave je OU, s pomočjo STS, uvedel številne ukrepe, namenjene
zagotavljanju pravilnega in pravočasnega izvajanja načrtovanih aktivnosti, kot na primer: redna
srečanja z VP vseh projektov, z namenom spremljanja poteka projektnih aktivnosti in obravnave
ključnih ugotovljenih teţav; izobraţevalne delavnice za upravičence s področja javnega
naročanja; poenostavitev postopkov vodenja projektov, v skladu z veljavnimi predpisi.
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3.4 Prednostna naloga 4: Tehnična pomoč
3.4.1 Doseganje ciljev in analiza napredka
Podatki o fizičnem napredku prednostne naloge
- Za vsak izmerjen kazalnik, s posebnim poudarkom na osrednje kazalnike:


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



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



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



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

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

V nadaljevanju sledi tabela s kazalniki, ki se nanašajo na prednostno nalogo 4, na dan
31.12.2012.
KAZALNIKI FIZIČNE REALIZACIJE
(PREDNOSTNA NALOGA 4)
4A - Osebje Skupnega tehničnega
sekretariata

Cilj

Vrednost

Enota

12

13

število

število oseb

4B - Izvedeni komunikacijski dogodki

30

48

število

število dogodkov

4C - Navodila, usmerjena v
olajševanje izvajanja OP

6

27

število

število

Cilj

Vrednost

Enota

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

Manj kot 5 %

10 %

10

Opis enote

Opis enote

0,5%

%

odstotek

10%

%

deleţ prebivalcev
programskega
območja v odstotkih

10

V referenčnem obdobju tega poročila so bile s strani Revizijskega organa ugotovljene nepravilnosti pri 5 projektihsubjektih od 893 upravičenih subjektov, vključenih v Program.
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Vsi fizični kazalniki, tako kazalniki realizacije kakor kazalniki rezultatov, kaţejo stalen
napredek, skladno z značilnostmi aktivnosti tehnične pomoči, oziroma postopen napredek glede
na izvajanje celotnega Programa.
S finančnega vidika ugotovljene kumulativne obveznosti znašajo 6.824.344,34 EUR, potrjeni
izdatki (skupni znesek) pa 3.387.981,12 EUR.

Kakovostna analiza
- Analiza dosežkov, pri kateri se upošteva finančne podatke (točka 2.1.2) in kazalnike (točka
3.1.1.) ter druge ustrezne podatke.
- Ustrezen prikaz učinkov spodbujanja enakih možnosti med moškimi in ženskami (če je
ustrezno).
- Analiza uporabe sredstev iz 2. odstavka 34. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Za
programe financirane iz ESS navesti informacije zahtevane v 10. členu Uredbe (ES) št.
1081/2006.
- Seznam nedokončanih projektov s predvidenim datumom zaključka (le za zaključno poročilo).
V letu 2012 se je napredek aktivnosti, ki potekajo v okviru prednostne naloge 4, nadaljeval
usklajeno in se je pri tem ohranila transverzalnost glede na predvidene ukrepe. Prednostno
nalogo, glede na njeno naravo zaznamuje napredek, ki poteka skladno z izvajanjem celotnega
Programa.
Poročilo v nadaljevanju vsebuje pregled vrednosti po posameznih kategorijah izdatkov,
vključenih v finančni načrt projekta tehnične pomoči.
Spodnja tabela prikazuje porazdelitev sredstev (skupni znesek in deleţ ESRR) v okviru
prednostne naloge 4 - Tehnična pomoč po kategorijah izdatkov ter po VP (ITA) in PP (SLO).
Prednostna naloga 4 - Tehnična pomoč. Porazdelitev sredstev po kategorijah izdatkov.
Skupni znesek
Od tega ESRR
Sredstva
Kategorije izdatkov
dodeljenih
(v €)
dodeljena VP
sredstev
- skupaj
(v €)
(v €)

Sredstva
dodeljena PP
- skupaj
(v €)

1

Zaposleni

5.357.419,14

4.553.806,27

2.667.823,63

2.689.595,51

2

Zunanji sodelavci

1.980.661,86

1.683.732,58

1.846.861,86

134.000,00

3

Srečanja

149.720,00

127.262,00

77.360,00

72.360,00

4

Oprema

80.000,00

68.000,00

60.000,00

20.000,00

5

Izdatki za gradbena dela, nakup
zemljišč in nepremičnin

-

-

-

-

6

Informiranje in obveščanje

555.891,25

472.507,56

507.391,25

48.500,00

7

Pripravljalni izdatki

-

-

-

-

8

Administrativni in ostali izdatki

78.949,75

67.107,29

65.949,75

13.000,00

8.202.842,00

6.972.415,70

5.225.386,49

2.977.455,51

Skupaj
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Opis stroškovnega načrta za leto 2012 vključuje kategorije izdatkov prikazane v tabeli, ki
zajemajo sledeče izdatke:
zaposleni - usluţbenci STS in slovenske Info točke; nacionalni prvostopenjski kontrolorji v
Republiki Sloveniji in v Italiji;
zunanji sodelavci - sistem spremljanja; prevajanje; svetovanje v zvezi z drţavnimi
pomočmi, pravno svetovanje in dejavnosti izobraţevanja/izpopolnjevanja STS;
strokovnjaki za širjenje informacij v deţelah partnericah Veneto in Emilia Romagna;
srečanja - seja NO v Novi Gorici dne 6. julija 2012 in drugi sestanki med organi Programa;
oprema - nabava strojne in programske računalniške opreme;
informiranje in obveščanje javnosti - uradna spletna stran Programa; mediji – Twitter
profil Programa in spletni koledar; informativni dogodki na upravičenem območju –
delavnice za upravičence - javni razpis št. 01/2009, 02/2009, 03/2011 in izobraţevalne
delavnice o postopkih javnega naročanja; sodelovanje na Barkovljanki in obeleţitev
ECday; promocijski material – promocijski predmeti za obiskovalce s programskega
območja.
V tabeli je navedena višina izdatkov v okviru prednostne naloge 4 »Tehnična pomoč« na dan 31.
decembra 2012 (kumulativna vrednost):
Skupni znesek (v €)
3.387.981,12

Sofinanciranje iz ESRR (v €)
2.879.778,90

Nacionalno sofinanciranje (v €)
508.202,22

Kot prikazuje tabela, so bili v letu 2012 potrjeni izdatki v višini 3.387.981,12 EUR (kumulativna vrednost),
porazdeljeni med VP - v višini 1.986.093,39 EUR in PP - v višini 1.401.887,73 EUR.

Vsi postopki za izbor članov STS so bili izvedeni v skladu z načeli enakih moţnosti med moškimi
in ţenskami ter nediskriminacije.
Po temeljiti analizi nastalih izdatkov in potreb v okviru Programa, so bile na 12. redni seji NO, ki
je potekala v Novi Gorici, potrjene v nadaljevanju opisane spremembe projekta tehnične
pomoči:
1. SPREMEMBE »BL 1 INTERNAL PERSONNEL« – SREDSTVA VP
-

Skladno s 4. odstavkom 11. člena javnega razpisa za ustanovitev STS, objavljenega v
Uradnem listu Avtonomne deţele Furlanije Julijske krajine št. 50 z dne 16. decembra
2009, ter z določili pogodb, podpisanih s strani italijanskih sodelavcev STS, je NO na 11.
redni seji, ki je potekala v San Daniele del Friuli, 18. oktobra 2011, na predlog OU in
upoštevajoč pomembno in obseţno delo, ki ga je STS opravil v povezavi z vodenjem
številnih postopkov za pravilno in pravočasno izvajanje programskih aktivnosti, odobril
povišanje plač italijanskih sodelavcev STS. V okviru naslednje redne seje, ki je potekala v
Novi Gorici, 6. julija 2012, je NO odobril spremembo projekta tehnične pomoči – št.
4TA03-2009, in sicer spremembo vrednosti postavke 1.01 »Personnel«, zaradi povišanja
plač italijanskih sodelavcev STS, za maksimalno skupno vrednost 104.000,00 EUR.
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Omenjena postavka se je povečala za navedeni znesek. Posledično se je za navedeno
vrednost zniţala postavka 2.01 »Design and realization of Monitoring System«, kjer so
ostala neporabljena sredstva. Sklep NO je izvedel OU, ki je odredil izplačilo povišice od
dvomesečja oktober-november 2012 dalje, t.j. s prvim dvomesečjem tretjega
pogodbenega leta sodelavcev STS. V skladu s predlagano spremembo nova skupna
vrednost postavke 1.01 »Personnel« znaša 2.342.095,51 EUR.
-

Na podlagi specifičnih zahtev organov Programa se je dodatno vključilo postavko 1.03
»Overtime Programme Authorities and FLC Italy and travel and accomodation of the
Programme Authorities« v višini 36.000,00 EUR. Navedeni znesek je bil na postavko 1.03
prenesen s postavke 2.01 »Design and realization of Monitoring System«, ki se je
posledično zniţala za omenjeni znesek.

-

Po analizi dejanskih potreb, načrtovanih s strani »FLC Italia«, so se sredstva predvidena
za italijansko stran v okviru postavke 1.04 »On spot check FLC Italy Slovenia and other
travel and accomodation FLC Italy«, v višini 24.000,00 EUR, zniţala za 9.000,00 EUR in s
se je s tem ustvarilo prihranke.

-

V stroškovni načrt je bila vključena postavka 1.05 »First level control in Italy - Internal
Personnel« v višini 223.728,12 EUR.

Višina »BL1 Internal Personnel« - sredstva VP sedaj znaša 2.667.823,63 EUR, skupna vrednost pa
5.357.419,14 EUR.
2. SPREMEMBE »BL 2 EXTERNAL PERSONNEL« - SREDSTVA VP
V skladu z ugotovljenimi vrednostmi neporabljenih sredstev, so bile predlagane sledeče
spremembe:
-

zniţanje vrednosti postavke 2.01 »Design and realization of Monitoring System« za
140.000,00 EUR. V skladu s predlagano spremembo nova vrednost omenjene postavke
znaša 155.999,98 EUR;

-

zniţanje vrednosti postavke 2.03 »Workshop« za 30.000,00 EUR. V skladu s predlagano
spremembo nova vrednost omenjene postavke znaša 63.000,00 EUR;

-

zniţanje vrednosti postavke 2.07 »External Experts RV in RER« za 10.000,00 EUR. V skladu
s predlagano spremembo nova vrednost omenjene postavke znaša 470.000,00 EUR;

-

zniţanje vrednosti postavke 2.06 »First Level Control Italy - External Personnel« za
223.728,12 EUR. V skladu s predlagano spremembo nova vrednost omenjene postavke
znaša 518.771,88 EUR. Znesek v vrednosti 223.728,12 EUR je bil prenesen na novo
postavko 1.05 »First level control in Italy - Internal Personnel« in sicer na BL Internal
Personnel.

Višina »BL2 External Personnel« - sredstva VP sedaj znaša 1.841.861,86 EUR, skupna vrednost pa
1.975.861,86 EUR.
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3. SPREMEMBE »BL 2 EXTERNAL PERSONNEL« - SREDSTVA PP
V skladu s predvidenimi izdatki, je bila predlagana sledeča sprememba:
-

zniţanje vrednosti postavke 2.03 »Workshop« za 25.000,00 EUR. V skladu s predlagano
spremembo nova vrednost omenjene postavke znaša 38.000,00 EUR.

4. SPREMEMBE »BL 3 MEETINGS« - SREDSTVA VP
V skladu z analizo iz katere izhaja, da do sedaj nastali izdatki presegajo načrtovano vrednost za
programsko obdobje 2007-2013 in v povezavi s predlogom programskih partnerjev,
predstavljenim v okviru 11. redne seje NO, da bi se izdatke za udeleţbo sej NO s strani članov
NO z volilno pravico uveljavljalo v okviru postavke BL3 – »Meetings« je bilo predlagano, da se
omenjeno postavko poveča za 35.000,00 EUR, od katerih je 5.000,00 EUR predvidenih za izdatke
Deţele Veneto in 5.000,00 EUR za izdatke Deţele Emilia Romagna.
Natančneje:
-

zniţala se je vrednost postavke 1.04 »On spot check FLC Italy Slovenia and other travel
and accomodation expenses of FLC Italy« za 9.000,00 EUR;

-

zniţala se je postavka 5.04 »Promotional Items« za 16.000,00 EUR;

-

zniţala se je postavka 2.07 »External Experts RV in RER« za 10.000,00 EUR.

5. SPREMEMBE »BL 3 MEETINGS« - SREDSTVA PP
Iz analize certificiranih izdatkov izhaja, da nastali izdatki presegajo načrtovano vrednost za
programsko obdobje 2007-2013. V skladu s tem in tudi z namenom omogočiti uveljavljanje
izdatkov za udeleţbo sej NO s strani predstavnikov Republike Slovenije je bilo predlagano, da se
vrednost postavke 3 »Meetings« poveča za 25.000,00 EUR. V skladu s predlagano spremembo
nova skupna vrednost omenjene postavke znaša 72.360,00 EUR.
V skladu z opisanimi spremembami vrednost BL 3 »Meetings« znaša skupno 154.720,00 EUR.
6. SPREMEMBE »BL 4 EQUIPMENT« - SREDSTVA LP
Za boljše upravljanje sprememb projektov s strani organov Programa, in sicer za nabavo
namenske ad hoc programske opreme, se je postavko 4 »Equipment« povečalo za 30.000,00 EUR.
V skladu s predlagano spremembo nova skupna vrednost omenjene postavke znaša 60.000,00
EUR. Omenjeni znesek 30.000,00 EUR se na postavko 4 »Equipment« prenese s postavke 2.03
»Workshop«. Slednja se je posledično zniţala za navedeno vrednost.
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7. SPREMEMBE »BL 5 INFORMATION ACTIVITIES« - SREDSTVA VP
V skladu z izdatki, načrtovanimi za obdobje 2012-2015, je bilo predlagano zniţanje vrednosti
postavke 5.04 »Promotional Items« za 16.000,00 EUR. V skladu s predlagano spremembo nova
skupna vrednost omenjene postavke znaša 169.950,00 EUR.
8. SPREMEMBE »ADMINISTRATIVE COSTS« - SREDSTVA VP-PP
Da bi se obdrţalo obstoječi obseg deleţev italijanskega in slovenskega nacionalnega
sofinanciranja, kot določeno v Tehnično-administrativnem sporazumu, se je italijansko
nacionalno sofinanciranje zniţalo za 2.850,00 EUR in slovensko nacionalno sofinanciranje
povišalo za 2.850,00 EUR. V skladu s predlagano spremembo vrednost italijanskega nacionalnega
sofinanciranja znaša 6.082,46 EUR, vrednost slovenskega nacionalnega sofinanciranja pa
5.760,00 EUR.
Kot ţe navedeno v poglavju 2.1.1 v zvezi s sredstvi prednostne naloge 4, je NO v okviru 40.
dopisne seje, ki je potekala decembra 2012, potrdil spremembo projekta Tehnične pomoči št.
4TA03-2009, in sicer dodelitev zneska v višini 124.380,31 EUR za pričetek novega programskega
obdobja čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo 2014-2020. Sredstva bodo namenjena
pripravi predhodnega vrednotenja, posodobitvi celovite presoje vplivov na okolje, aktivnostim v
pomoč delovni skupini v ustanavljanju in pripravi novega O.P.
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3.4.2 Večje teţave in ukrepi za njihovo odpravo
- Informacije o kakršnih koli večjih težavah, ki so nastopile pri izvajanju prednostne naloge,
vključno s povzetkom resnih težav, določenih pri postopku iz člena 62(1)(d)(i) Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006, kjer je to primerno, in ukrepi, ki jih je sprejel organ upravljanja ali nadzorni
odbor, da težave odpravi
Ni bilo ugotovljenih posebnih teţav pri izvajanju prednostne naloge 4. Aktivnosti so dobro
organizirane in potekajo usklajeno skozi vse leto.
Velja izpostaviti, da je bil projekt tehnične pomoči, v skladu s 16. členom Uredbe Komisije (ES)
št. 1828/2006, izbran v vzorec za leto 2012. Vzorčenje je zajemalo izdatke VP - Avtonomna
deţela Furlanija Julijska krajina, certificirane v letu 2011, v skupni vrednosti 757.631,08 EUR. Za
Deţelo Furlanijo Julijsko krajino je bil revidiran znesek v višini 139.122,88 EUR. Dne 6. novembra
2012 je RO posredoval končno revizijsko poročilo, v okviru katerega ni bilo ugotovljenih
nepravilnosti.
Za PP - Republiko Slovenijo so bili predmet revizije izdatki iz leta 2011 v skupni vrednosti
727.877,77 EUR. RO Republike Slovenije je v okviru revizijskega poročila z dne 04.12.2012
navedel dve nepravilnosti in ugotovil neupravičene izdatke v višini 500,00 EUR.
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4. Programi iz ESRR/kohezijskega sklada: veliki projekti (če je
ustrezno)
- Napredek pri izvajanju velikih projektov skladno s časovnim razporedom iz točke D.1 v
prilogah XXI in XXII;
- Napredek pri sofinanciranju velikih projektov na podlagi podatkov iz točke H.2.2 v prilogah XXI
in XXII (podatke, je potrebno navesti kumulativno).
Program ne predvideva izvajanja velikih projektov.
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5. Tehnična pomoč
- Izvajanje tehnične pomoči.
- Izdatki za Tehnično pomoč iz sredstev Strukturnih skladov dodeljenih operativnemu programu,
izraženi v odstotkih.
Finančna sredstva, dodeljena prednostni nalogi 4, predstavljajo 6% skupne vrednosti O.P. in
znašajo 8.202.842,00 EUR. V skladu s finančnim načrtom O.P. so sredstva razdeljena med VP
(Avtonomna deţela Furlanija Julijska krajina) in PP (Republika Slovenija), in sicer 5.225.386,49
EUR je dodeljenih VP, 2.977.455,51 EUR pa PP.
Izdatke za osebje v okviru Začasne tehnične pomoči je omogočilo sprejetje projekta s oznako
»4TA 01-2008«.
Za ta projekt je bil izdelan poseben finančni načrt v skupni vrednosti 2.839.000,00 EUR, ki
predvideva dve kategoriji izdatkov »Zunanji sodelavci« (1.419.500.00 EUR) in »Zaposleni«
(1.419.500,00 EUR). Vrednost certificiranih izdatkov tega projekta znaša 550.213,71 EUR. Ta
projekt je zaključen.
Projekt Tehnične pomoči z oznako »4TA 03-2009« je bil odobren s strani NO v okviru 10. dopisne
seje z dne 21. julija 2009. NO je končno različico skupaj z navodili za izvajanje potrdil na seji, ki
je potekala v Novi Gorici, 6. julija 2012. Projektne aktivnosti zajemajo šest različnih kategorij
izdatkov, in sicer
zaposleni: sodelavci STS in slovenske Info-točke - vključno s projektom s šifro 4TA012008 in naslovom »Začasna tehnična pomoč v okviru O.P. Slovenija-Italija 2007-2013«,
ki se je izvajal pred ustanovitvijo STS; nacionalni prvostopenjski kontrolorji za
slovensko in italijansko stran;
zunanji sodelavci: sistem spremljanja; storitve prevajanja; vrednotenje Programa;
svetovanje
o
revizijskih
aktivnostih,
o
drţavnih
pomočeh,
o
izobraţevanju/izpopolnjevanju za STS; strokovnjaki s področja širjenja rezultatov
projektov v deţelah partnericah Veneto in Emilia Romagna; nacionalni prvostopenjski
kontrolorji za italijansko stran;
srečanja: seje NO, sestanki Čezmejne koordinacijske delovne skupine in drugi sestanki
organov Programa;
oprema: nabava strojne in programske računalniške opreme;
informiranje in obveščanje: uradna spletna stran Programa; mediji; informativni
dogodki na upravičenem območju; promocijski predmeti; celostna grafična podoba;
administrativni izdatki.
V skladu z določili 14. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006 STS, ki ga sestavljajo italijanski
usluţbenci in slovenski usluţbenci in deluje v okviru prostorov OU, skrbi za tehnično podporo ter
pomaga samemu OU, OP in NO pri opravljanju njihovih nalog. Pomaga tudi skupini revizorjev v
skladu z 2. odstavkom 14. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o
ESRR.
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V obdobju obravnavanem v pričujočem Poročilu, se je dejavnost STS osredotočila na prioritete
opisane v poglavju 1.2 tega poročila.
Certificirani izdatki za projekt Tehnične pomoči na dan 31.12.2012 znašajo 1.986.093,39 EUR za
VP in 1.401.887,73 EUR za PP. Skupna vrednost certificiranih izdatkov znaša 3.387.981,12 EUR.
Izdatki, nastali do 31. decembra 2011 predstavljajo 41,30% razpoloţljivih sredstev v okviru
prednostne naloge 4.
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6. Informiranje in obveščanje javnosti
- informacije v skladu z 2. odstavkom 4. člena Uredbe Komisije (ES) št. 846/2009, vključno z
dosežki, primeri dobre prakse in pomembnimi dogodki.
Naloge in funkcije OU so določene v 60. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, v 15. členu
Uredbe (ES) št. 1080/2006 in v 6. poglavju O.P.
Tudi v letu 2012 je OU zagotovil spoštovanje zakonodaje na področju informiranja in obveščanja
javnosti, kot določeno v 69. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in podrobneje v 2.-10. členu
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/200611.
V skladu z določbami 2. odstavka 4. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 so v tem poglavju
opisani predvsem ukrepi informiranja in obveščanja javnosti, izvedeni v letu 2012, ki so
pripomogli k:
promociji in prepoznavnosti Programa ter so okrepili poznavanje vloge le-tega;
povečanju dodane vrednosti ukrepov Skupnosti.
Obenem je bil v okviru ukrepov informiranja in obveščanja pripravljen in objavljen seznam
upravičencev, skladno z določili 7. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 ter European
Transparency Initiative (COCOF z dne 23. Aprila 2008) in je bilo omogočeno ustrezno
informiranje upravičencev v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti glede ukrepov informiranja in
obveščanja javnosti.

6.1 Nosilci in strukture
Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 podrobno določa postopke izvajanja Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 in v 2. členu določa, da OU pripravi Komunikacijski načrt za O.P., za katerega je tudi
odgovoren. Obenem 5., 7., 8. in 9. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 določajo, da je OU
odgovoren za izvajanje ukrepov informiranja in obveščanja javnosti, katerih namen je širjenje
informacij o O.P. ter podatkov o sofinanciranju iz ESRR.
V letu 2012 je OU zagotavljal spoštovanje obveznosti s področja informiranja in obveščanja
javnosti, ki jih določa 69. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, in s pomočjo STS in slovenske
Info točke zagotavljal skladnost ukrepov informiranja in obveščanja javnosti z določbami
Komunikacijskega načrta (v nadaljevanju KN) Programa, ki predstavlja strateški dokument za
načrtovanje in vodenje komunikacijskih aktivnosti.
V povezavi z dejanskimi cilji in roki v okviru Programa je OU v letu 2012 pripravil programski
dokument oz. »izvedbeni načrt«, v katerem so opredeljene smernice in prednostne naloge, med
drugim tudi na področju informiranja in obveščanja javnosti. Pri tem je OU upošteval tudi
predloge in pobude STS in slovenske Info točke.
11

Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in
Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, spremenjena z
Uredbo Komisije (ES) št. 846/2009 z dne 1. septembra 2009.
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STS je na podlagi dopolnjenega »izvedbenega načrta« pripravil »časovni načrt« za doseganje
ciljev, predvidenih v O.P. in določenih s strani NO ter OU. Pri tem so glede na načrtovane
aktivnosti sodelovali tudi ostali člani STS. Časovni načrt vsebuje opis posameznih faz izvajanja
Programa ter časovni razpored izvajanja splošnih usmeritev, ki se določajo sproti in predvsem:
a) časovnico za doseganje ciljev in ugotavljanje potreb po strokovnih virih, v povezavi z
določenimi roki in
b) pravočasno obveščanje OU o morebitnih ovirah za doseganje predvidenih ciljev.
Diagram v nadaljevanju prikazuje opis komunikacijskega toka med OU in STS ter slovensko Info
točko in Delovno skupino za komunikacijo (v nadaljevanju DSK). Delovna skupina za
komunikacijo, ki jo sestavljajo predstavniki programskih partnerjev, ima svetovalno in
predlagalno funkcijo. Delo skupine poteka preko elektronske izmenjave informacij, in sicer
preko elektronske pošte.
OU

Izvedbeni načrt

Vodja STS

Časovni načrt

Člani STS
Slovenska Info točka
Delovna skupina za komunikacijo
Slovenska Info točka je poleg pomoči in svetovanja slovenskim upravičencem sodelovala z OU in
STS pri organizaciji vseh komunikacijskih aktivnosti, ki so potekale na območju Republike
Slovenije.
Referenti DSK iz Deţele Veneto in Emilia Romagna pa so nudili pomoč upravičencem na območju
omenjenih deţel in so aktivno sodelovali pri organizaciji dogodkov na svojih območjih.
Predstavniki programskih partnerjev so se udeleţili srečanj, organiziranih v okviru Programa;
pripravili so potrebno dokumentacijo za seje NO; spremljali so izvajanje odgovarjajočih delov
projektov; sodelovali so pri posodabljanju uradne spletne strani Programa.
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6.2 Izvajanje, nadzor in spremembe Komunikacijskega načrta
OU pripravi in izvaja strateški KN, ki je usklajen in dolgoročno zastavljen ter izpostavlja potrebo
po zagotavljanju transparentnosti ukrepov in široke prepoznavnosti doseţenih rezultatov z
obseţnim širjenjem informacij.
Rezultat skupnega dela predstavnikov programskih partnerjev v okviru DSK je KN, ki ga je
Evropska komisija potrdila z dopisom št. 5387 z dne 30. junija 2008 in je bil nato sprejet z
dopisom št. Ares(2011)915460 z dne 29. avgusta 2011 s spremembami, pripravljenimi v skladu z
2. odstavkom 4. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in vključenimi v Letno poročilo o
izvajanju za leto 2010, ki ga je odobril NO v okviru dopisne seje z dne 10. junija 2011.
V okviru izvajanja KN so bili v letu 2012 organizirani letni dogodek (udeleţba na Barkovljanki) in
številni drugi informativni dogodki. Omenjene aktivnosti so omogočile pokrivanje vseh ciljnih
skupin, ki jih vključuje KN.
V zvezi s komunikacijskimi sredstvi velja izpostaviti, da je bilo leto 2012 inovativno, saj sta bila
poleg spletne strani Programa vzpostavljena tudi profil Programa na Twitterju in spletni koledar
dogodkov, kot osrednji sredstvi obveščanja o aktivnostih Programa.

6.3 Vrste ukrepov
Strateška odločitev, ki jo je na operativni ravni sprejel OU za leto 2012 (kakor tudi za predhodno
leto), je spodbujati različne aktivnosti, načrtovane tako na centralni ravni, z aktivno
vključitvijo STS, kot tudi na decentralizirani ravni, in sicer s pomočjo skupnega delovanja STS,
slovenske Info točke in DSK. Cilj odločitve, ki je praktične narave, je izvedba primernih
organiziranih izobraţevanj, ki upoštevajo posebnosti čezmejne narave Programa.
Spodnja tabela vsebuje seznam vseh aktivnosti, ki so bile organizirane v okviru Programa v letu
2012:
KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI 2012
Vrsta dogodka

Št.

Opis

Kraj in datum

Programsko
območje

Št. dni

Mreţenje in
izmenjava
izkušenj

1

Srečanje med organi Programa

TRST,
10.01.2012

FJK

1

Izobraţevalne
delavnice

2

LJUBLJANA,
12.01.2012

SLO

0,5

Izobraţevalne
delavnice

3

LJUBLJANA,
17.01.2012

SLO

0,5

Izobraţevalne
delavnice

4

TRST,
19.01.2012

FJK

0,5

Mreţenje in
izmenjava
izkušenj

5

TRST,
19.01.2012

FJK

1

Delavnica za upravičence v
sodelovanju s slovensko prvostopenjsko
kontrolo - poročanje
Delavnica za upravičence v
sodelovanju s slovensko prvostopenjsko
kontrolo - poročanje
Pripravljalni sestanki s čezmejnimi
delovnimi skupinami ocenjevalcev
javnega razpisa št. 03/2011
Srečanje s predstavniki deţele Veneto
in deţele Emilia Romagna –
informiranje in obveščanje
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KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI 2012
Vrsta dogodka

Št.

Opis

Kraj in datum

Programsko
območje

Št. dni

Izobraţevalne
delavnice

6

Pripravljalni sestanek s čezmejnimi
delovnimi skupinami ocenjevalcev
javnega razpisa št. 03/2011

LJUBLJANA,
20.01.2012

SLO

0,5

Izobraţevalne
delavnice

7

Pripravljalni sestanek s čezmejnimi
delovnimi skupinami ocenjevalcev
javnega razpisa št. 03/2011

VIDEM,
23.01.2012

FJK

0,5

Izobraţevalne
delavnice

8

Pripravljalni sestanek s čezmejnimi
delovnimi skupinami ocenjevalcev
javnega razpisa št. 03/2011

LJUBLJANA,
26.01.2012

SLO

0,5

Izobraţevalne
delavnice

9

Delavnica za upravičence v
sodelovanju z italijansko
prvostopenjsko kontrolo - poročanje

VIDEM,
26.01.2012

FJK

1

Mreţenje in
izmenjava
izkušenj

10

Srečanje z VP strateških projektov
(javni razpis št. 01/2009)

TRST,
30.01.2012

FJK

1

Mreţenje in
izmenjava
izkušenj

11

Udeleţba na Gospodarskem forumu, ki
e potekal na Konzulatu RS v Trstu

TRST,
22.02.2012

FJK

0,5

Mreţenje in
izmenjava
izkušenj

12

Srečanje z VP strateških projektov
(javni razpis št. 01/2009)

TRST,
03.04.2012

FJK

1

Izobraţevalne
delavnice

13

Delavnica za upravičence v
sodelovanju z italijansko
prvostopenjsko kontrolo - poročanje

BENETKE,
04.05.2012

VEN

1

Mreţenje in
izmenjava
izkušenj

14

Srečanje med organi Programa

TRST,
12.06.2012

FJK

1

Izobraţevalne
delavnice

15

Delavnica za upravičence – uvod v nova
navodila za poročanje

VIDEM,
18.06.2012

FJK

1

Izobraţevalne
delavnice

16

Delavnica za upravičence – uvod v nova
navodila za poročanje

NOVA GORICA,
21.06.2012

SLO

1

Mreţenje in
izmenjava
izkušenj

17

Srečanje z VP strateških projektov
(javni razpis št. 01/2009)

TRST,
18.07.2012

FJK

1

Mreţenje in
izmenjava
izkušenj

18

Interact seminar o EZTS

NOVA GORICA,
17.-18.07.2012

SLO

2

Mreţenje in
izmenjava
izkušenj

19

Predstavitev Programa v sklopu AEBR
Summer Seminar

TRST,
22.07.2012

FJK

0,5

Mreţenje in
izmenjava
izkušenj

20

ECDAY – Razprava na Twitter-ju ob
Dnevu evropskega sodelovanja

TRST,
21.09.2012

FJK

0,5

Izobraţevalne
delavnice

21

Delavnica za upravičence v
sodelovanju z italijansko
prvostopenjsko kontrolo - poročanje

BOLOGNA,
03.10.2012

E-R

1
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KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI 2012
Vrsta dogodka

Št.

Opis

Kraj in datum

Programsko
območje

Št. dni

Mreţenje in
izmenjava
izkušenj

22

Predstavitev dveh projektov
(Slowtourism in Pot miru-Via di pace) v
sklopu Open Days v Bruslju

BRUSELJ,
09.10.2012

EXT

0,5

Letni dogodek

23

Sodelovanje na »Villaggio Barcolana«

TRST,
10.-14.10.2012

FJK

4

Izobraţevalne
delavnice

24

Delavnica za upravičence –
javni razpis št. 03/2011

NOVA GORICA,
18.10.2012

SLO

1

Izobraţevalne
delavnice

25

Delavnica za upravičence –
javni razpis št. 03/2011

VIDEM,
25.10.2012

FJK

1

Izobraţevalne
delavnice

26

Delavnica o postopkih javnega
naročanja (javna naročila, ki ne
presegajo mejne vrednosti EU)

VIDEM,
06.11.2012

FJK

1

VIDEM,
12.11.2012

FJK

1

BENETKE,
10.12.2012

VEN

1

BENETKE,
17.12.2012

VEN

1

Izobraţevalne
delavnice

27

Izobraţevalne
delavnice

28

Izobraţevalne
delavnice

29

Delavnica o postopkih javnega
naročanja blaga in storitev v skladu s
125. členom italijanskega zakona o
javnem naročanju
Delavnica o postopkih javnega
naročanja (javna naročila, ki ne
presegajo mejne vrednosti EU)
Delavnica o postopkih javnega
naročanja blaga in storitev v skladu s
125. členom italijanskega zakona o
javnem naročanju
Skupaj dni

28
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Poleg organiziranih dogodkov so komunikacijske aktivnosti zajemale tudi redno posodabljanje
uradnih spletnih strani Programa (www.ita-slo.eu), vzpostavitev in upravljanje Twitter profila
ter spletnega koledarja dogodkov. Omenjena sredstva smo uporabljali za redno obveščanje
javnosti o aktivnostih, organiziranih v okviru Programa in v okviru sofinanciranih projektov.
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6.4 Vsebina
Zakonodaja Skupnosti v zvezi s strukturnimi skladi poudarja pomembno vlogo informacijskih in
komunikacijskih orodij in podpira potrebo po natančnem in sistematičnem načrtovanju, kot tudi
jasno opredelitev metodologij in ciljev.
Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006, poglavje II, oddelek 1, določa obveznosti v zvezi z
aktivnostmi informiranja o sofinanciranih programih in v zvezi z obveščanjem o pobudah. 7. člen
omenjene Uredbe določa, da »Organ upravljanja zagotovi, da se ukrepi za informiranje in
obveščanje javnosti izvajajo v skladu s KN, ter da si prizadeva za kar najbolj splošno poročanje v
medijih z različnimi oblikami in načini komunikacije na ustrezni ozemeljski ravni.«
Zavezanost Evropske unije k širši in bolj učinkoviti komunikaciji se konkretno izvaja v okviru
predpisov EU za programsko obdobje 2007-2013, in sicer v okviru Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 in Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, ki se nanašata na Evropski sklad za regionalni
razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad.
Informiranje in obveščanje javnosti sta torej sestavni del programov Evropske unije in ravno zato
je tudi Evropska komisija pripravila posebno uredbo, ki ureja to področje. V primerjavi s
programskim obdobjem 2000-2006 je Evropska unija z regulativnim okvirom za obdobje 20072013 jasno opredelila načine za uporabo orodij za informiranje in obveščanje javnosti, pri čemer
je namenila posebno pozornost in dala poudarek učinkovitemu komuniciranju v okviru
regionalnih razvojnih politik. Glavni cilj izvajanja ukrepov informiranja in obveščanja javnosti je
povečati transparentnost, prepoznavnost in poznavanje strukturnih politik s pomočjo
razpoloţljivih informacijskih orodij, zlasti tistih, ki temeljijo na uporabi sodobnih informacijskih
in komunikacijskih tehnologij.
Predpisi EU s področja informiranja in obveščanja javnosti poudarjajo pomen le-tega z
namenom, da bi ovrednotili vlogo Evropske unije in spodbujali občutek pripadnosti drţavljanov
Evrope.
Komunikacijski ukrepi so bili usmerjeni k doseganju skupnega cilja »Izboljšanje privlačnosti in
konkurenčnosti programskega območja«, kar kaţe na pomembno vlogo komunikacije, zaradi
česar je potrebno zagotoviti širjenje in krepitev aktivnosti, ki se izvajajo na programskem
območju.

6.4.1 Dodana vrednost ukrepov Skupnosti
Vprašanje dodane vrednosti za Skupnost temelji na predpostavki, da je potrebno posredovanje
Skupnosti, v primerih, ko ukrepi drţav članic ne zadostujejo in bi posredovanje prineslo
pozitivne učinke za celotno Evropsko unijo. Ta dodana vrednost strukturnih ukrepov vključuje
tudi spodbujanje sodelovanja in prepoznavnosti EU, izmenjavo izkušenj na terenu na podlagi
najboljših praks in povezovanje v mreţe akterjev in virov12.

12

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/debate/document/general_en.pdf
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6.4.2 Spletna stran in socialna omreţja
STS je tudi v letu 2012 skrbel za redno posodabljanje uradne spletne strani Programa
http://www.ita-slo.eu/, ki je na voljo v treh jezikih (v slovenskem, italijanskem in angleškem).
Na omenjeni spletni strani je bilo v letu 2012, v delih v slovenskem in italijanskem jeziku,
objavljenih več kot 100 novic.
Mesečno je spletno stran povprečno obiskalo več kot 6.500 obiskovalcev.
Mesec / Enkratni obiskovalci / Št. obiskov / Obiskane strani / Kontakti
/Pasovna širina za posamezni mesec v letu 2012 (vir: Actrur d.o.o.)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
Mesec
Jan 2012
Feb 2012
Mar 2012
Apr 2012
Maj 2012
Jun 2012
Jul 2012
Avg 2012
Sep 2012
Okt 2012
Nov 2012
Dec 2012
Skupno

Enkratni
obiskovalci
2,438
2,506
2,711
2,322
2,795
2,919
2,944
2,409
3,185
3,828
3,198
2,662
33,917

Št. obiskov

Strani

Zadetki

6,032
6,148
6,786
5,742
7,187
7,246
7,360
5,357
6,814
8,512
6,584
5,190
78,958

62,502
62,006
56,147
52,430
58,660
58,393
49,846
40,580
44,204
66,354
41,208
36,471
628,801

350,133
314,461
333,698
258,526
350,004
393,563
369,427
264,192
300,399
418,561
290,374
225,727
3,869,065

Pasovna
širina
14.01 GB
13.11 GB
14.05 GB
10.09 GB
13.42 GB
14.73 GB
15.07 GB
9.99 GB
11.16 GB
16.08 GB
11.12 GB
9.48 GB
152.31 GB

Podatki kaţejo, da je spletna stran nepogrešljivo orodje za komunikacijo in informiranje
uporabnikov in ciljnih skupin, določenih v KN, kar je pomembno za izvajanje O.P. Obenem
spletna stran predstavlja idealno orodje za prepoznavnost O.P. in vloge Evropske unije. OU in
STS skrbita za stalno posodabljanje strani, preprosti dostop in pregledovanje vsebin, skladno s
potrebami zainteresiranih uporabnikov.
V letu 2012 je bila posebna pozornost, poleg aktualnim novicam o Programu, namenjena delu
»izvajanje projektov«, ki je bil redno posodobljen glede na novosti v okviru Programa.
Posodobljeni so bili tudi osrednji in specifični dogodki posameznih programskih partnerjev ter
njihove institucionalne spletne strani, in sicer:
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za Republiko Slovenijo
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj_in_evropsko_teritorialno_sodelovanje/podrocje_evropskega_teritori
alnega_sodelovanja/op_slovenija_italija_2007_2013/

za Avtonomno deţelo Furlanijo Julijsko krajino
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazione-territoriale-europea/FOGLIA3/

za Deţelo Veneto
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Italia-Slovenia/

in za Deţelo Emilijo Romagno
http://www.fondieuropei2007-2013.it/sezioni/scheda.asp?id=9

Poleg novic, objavljenih na spletni strani Programa, sta bila v letu 2012 vzpostavljena Twitter
profil Programa @CBCPITASLO0713, kjer je bilo objavljenih več kot 200 tweetov, ter spletni
koledar http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo, ki omogoča stalno obveščanje javnosti o
aktivnostih, ki potekajo v okviru Programa in posameznih projektov.

6.4.3 Dogodki, ki jih je organiziral Organ upravljanja
V letu 2012 je OU dal pobudo in izvedel znatno število dogodkov. Dogodki so vključevali
aktivnosti informiranja in obveščanja, ki so prispevale k širjenju rezultatov aktualnega
programskega obdobja ter delavnice, namenjene izobraţevanju in usposabljanju upravičencev
Programa. Poleg tega so bila organizirana različna srečanja za izmenjavo informacij in izkušenj.
OU je s podporo STS v letu 2012 spodbujal:
a) osrednje informacijske aktivnosti, kot je opredeljeno v KN, z namenom predstavitve
rezultatov O.P.
a.1) letni dogodek

Letni dogodek Programa je bil za leto 2012 organiziran v Trstu, v okviru Barkovljanke in je
potekal od 10. do 14. oktobra 2012. Organizirana je bila predstavitev Programa in posameznih
projektov v okviru razstavnega prostora v sklopu »Villaggio Barcolana«.
Obiskovalcem je bilo na voljo informativno gradivo o Programu s predstavitvijo programskega
območja, prednostnih nalog in ciljev Programa.
Ob tej priloţnosti je bilo obiskovalcem razdeljeno promocijsko gradivo (promocijske torbe,
flomastri, svinčniki, bloki, bomboni in cestni atlasi), ki prispeva k večji prepoznavnosti Programa
in sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter iz nacionalnih virov.
Posebna pozornost je bila namenjena projektom, sofinanciranih v okviru Programa, ki so
pripravili predstavitve za obiskovalce po posameznih tematskih sklopih. Predstavitve so potekale
skozi vse 4 dni.
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a.2) informativno-izobraževalni dogodki in delavnice

Skladno s potrebami, ki so jih izrazili upravičenci projektov, sofinanciranih v okviru Programa in
v povezavi z novostmi, ki so bile uvedene v letu 2012, je OU s pomočjo STS, slovenske Info točke
in DSK organiziral 14 informativno-izobraţevalnih delavnic:
-

12. in 17. januarja 2012 v Ljubljani, 26. januarja 2012 v Vidmu, 4. maja 2012 v Benetkah,
3. oktobra 2012 v Bologni: delavnice o poročanju in izpolnjevanju obrazcev za poročanje,
v sodelovanju s prvostopenjsko kontrolo;

-

18. junija v Vidmu in 21. junija 2012 v Novi Gorici: dve ad hoc delavnici, v okviru katerih
so bile predstavljene novosti v Navodilih za poročanje za upravičence, ki so bila
objavljena na spletni strani Programa 22. maja 2012 (veljavna za upravičene izdatke od
01.06.2012 dalje);

-

18. oktobra v Novi Gorici in 25. oktobra 2012 v Vidmu: delavnici sta bili namenjeni
upravičencem javnega razpisa št. 03/2011 za standardne projekte – sredstva namenjena
oţjemu kopenskemu območju;

-

6.-12. november v Vidmu in 10.-17. december 2012 v Benetkah: 4 delavnice na temo
javnega naročanja, ki so bile organizirane v sodelovanju s podjetjem Soges, d.d.. Prvo
srečanje je bilo posvečeno javnim naročilom gradenj in storitev, ki ne presegajo mejne
vrednosti EU in vodenju postopkov oddaje naročila, drugo srečanje pa javnim naročilom
blaga in storitev v skladu s 125. členom italijanskega zakona o javnem naročanju.

V okviru naštetih delavnic so bile obravnavne specifične teme, povezane z izvajanjem projektov,
in je bilo predstavljeno tudi stanje izvajanja Programa. Predavatelji so bili na voljo za
morebitna vprašanja in pojasnila v zvezi s predstavljenimi vsebinami.
Poleg predstavitve postopka poročanja so bile zaradi velikega števila zakonskih novosti na
področju javnih naročil v letu 2012 organizirane 4 specifične izobraţevalne delavnice,
namenjene bolj poglobljeni obravnavi vsebin, povezanih z javnimi naročili.
V povezavi z ocenjevanjem kakovosti projektov, ki je potekalo v skladu z določili Priročnika za
ocenjevanje standardnih projektov – sredstva namenjena oţjemu kopenskemu območju št.
03/2011, je STS koordiniral aktivnosti Čezmejne delovne skupine ocenjevalcev (ČDSO) in
organiziral 4 pripravljalne sestanke, ki so potekali 19.01.2012 v Trstu, 20. in 26.01.2012 v
Ljubljani in 23.01.2012 v Vidmu.
a.3) mreženje in izmenjava izkušenj

OU je s pomočjo STS organiziral še vrsto drugih srečanj:
-

10. januarja in 12. januarja 2012 v Trstu: srečanje organov Programa, na katerem so
sodelovali OU, STS, slovenski nacionalni organ, prvostopenjski kontrolni enoti in OP. Na
srečanjih je bilo predstavljeno stanje izvajanja Programa in so bila obravnavana nekatera
skupna vprašanja.

-

30. januarja, 3. aprila in 18. julija 2012 v Trstu: srečanja z vodilnimi partnerji strateških
projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 01/2009. Ob tej priloţnosti so
organi Programa obravnavali najpomembnejša vprašanja neposredno z upravičenci. VP
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projektov so predstavili stanje izvajanja projektnih aktivnosti ter povezane teţave in
obenem obravnavali različna vprašanja neposredno z organi Programa.
-

19. januarja 2012 v Trstu: srečanje med STS, predstavniki Deţele Veneto in Deţele Emilia
Romagna, ki so obenem tudi člani DSK, v okviru katerega so bile obravnavane aktivnosti,
predvidene za leto 2012, s posebnim poudarkom na aktivnostih informiranja in
obveščanja oz. širjenja rezultatov na posameznih območjih.

Tudi sodelovanje v okviru Dneva evropskega sodelovanja – ECDAY lahko štejemo kot priloţnost za
izmenjavo izkušenj, saj je 21. septembra 2012 potekala razprava o čezmejnem sodelovanju na
druţabnem omreţju Twitter.
Program je sodeloval tudi v okviru naslednjih aktivnosti:
-

22. februar 2012 – Trst. Program je sodeloval na Gospodarskem forumu, ki je potekal na
Konzulatu Republike Slovenije v Trstu;

-

22. julij 2012 – Trst. Tudi v letu 2012, kakor v predhodnih letih, so se predstavniki
Programa srečali z udeleţenci AEBR Summer Seminar in predstavili aktivnosti in rezultate
Programa;

-

09. oktober 2012 – Open Days, Bruselj. Program je sodeloval na delavnici z naslovom
»From Euroregion to EGTC, a long path to territorial cooperation«, ki je potekala na
predstavništvu Galicije. V okviru dogodka so bile predstavljene dobre prakse evropskih
lokalnih oblasti v okviru GECT, ki se ţe izvajajo in/ali se bodo izvajale. Kot primer dobre
prakse sta bila predstavljena tudi projekta SLOWTOURISM in POT MIRU – VIA DI PACE, ki
sta sofinancirana v okviru Programa.

b) izobešanje zastave Evropske unije za en teden od 9. maja dalje na sedežu OU
Zastava Evropske unije je vedno izobešena pred sedeţem OU v Trstu. V prostorih OU in STS je
izobešena tudi teden dni ob 9. maju, dnevu Evrope.
c) objavo v elektronski ali drugačni obliki seznama upravičencev, naslovov operacij in
zneskov dodeljenih javnih sredstev13
Skladno z določili 7. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 ter European Transparency
Initiative (COCOF z dne 23. aprila 2008), je OU s pomočjo STS poskrbel za pripravo in objavo
seznama upravičencev z naslovom in zneskom sofinanciranja projektov, na spletni strani
Programa, v delu ki zadeva projekte.
Obenem STS redno posodablja slovensko14, italijansko15 in angleško16 različico dela »projekti
2007-2013« uradne spletne strani Programa www.ita-slo.eu, kjer je objavljen seznam
sofinanciranih operacij v okviru Programa. Za posamezen projekt je na voljo stran, ki poleg
akronima in naslova projekta vključuje tudi:
uradni naziv upravičencev projekta;

13
14
15
16

http://www.ita-slo.eu/projekti/projekti_2007_2013/
http://ita-slo.eu/projekti/projekti_2007_2013/
http://ita-slo.eu/progetti/progetti_2007_2013/
http://ita-slo.eu/projects/projects_2007_2013/
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naslov projekta (akronim, naslov, prednostna naloga);
znesek javnih sredstev, dodeljenih za izvajanje projekta;
datum začetka in zaključka, predviden v Pogodbi o dotaciji sofinanciranja med OU in VP;
vpliv na območje;
kratek opis projekta;
različne druge podatke (npr. naslov spletne strani, če obstaja).

6.4.4 Dogodki, ki jih je organizirala Republika Slovenija
Slovenska Info točka s sedeţem v Regionalni pisarni Štanjel, ki deluje v okviru Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) Republike Slovenije, je sodelovala pri organizaciji vseh
aktivnosti, ki so bile na pobudo OU organizirane v Sloveniji.
Slovenska Info točka je v sodelovanju z INTERACT organizirala seminar z naslovom »Evropsko
zdruţenje za teritorialno sodelovanje (EZTS)«, ki je potekal v Novi Gorici, 17. in 18. julija 2012.

6.4.5 Celostna grafična podoba Programa
Osnovni sestavni elementi celostne grafične podobe Programa, kot določeno v KN, sestavljajo
podobo, s katero Program oziroma sofinancirani projekt komunicira z javnostjo in s katero sta
oba prepoznavna.
Ti elementi in pravila za njihovo uporabo so navedeni v »Navodilih za uporabo celostne grafične
podobe«, ki opisujejo značilnosti logotipov Programa, napake, ki se jim je potrebno izogniti ter
smernice za pravilno in učinkovito uporabo celostne grafične podobe. Ta dokument vsebuje vsa
pojasnila o pravilni uporabi različic logotipa, ponuja nabor vzorcev in omogoča upravičencem
enostavno in samostojno oblikovanje načrtovanih komunikacijskih gradiv.
Pogodba o dotaciji sofinanciranja med VP in LP določa, da morajo biti izdatki skladni z
obveznostmi, ki jih določa Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006, z določili Priročnika o
upravičenih izdatkih, drţavnih pomočeh in poročanju ter z Navodili za uporabo celostne grafične
podobe za izvajanje aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti o projektih.
Sodelavec STS, odgovoren za odnose z javnostmi, redno nudi upravičencem vse potrebne
informacije s področja informiranja in obveščanja, povezane z uporabo celostne grafične podobe
Programa.
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6.5 Ocena komunikacijskih dejavnosti
OU je v skladu s KN in s pomočjo vprašalnikov, ki so jih izpolnili udeleţenci, pridobila
informacije o izvedbi ukrepov informiranja in obveščanja, ki so bili realizirani v letu 2012, in
sicer na osnovi ciljev, ki jih določa KN. Čeprav bi bilo potrebno vsebino vprašalnikov nekoliko
prilagoditi aktualnemu stanju komunikacijskih dejavnosti Programa, so bili le-ti predloţeni
obiskovalcem nekaterih dogodkov z namenom pridobiti podrobnejšo oceno o organiziranem
dogodku in morebitne dodatne predloge s strani udeleţencev.
V letu 2012 so vprašalnike izpolnili udeleţenci sledečih dogodkov:
1. Nova Gorica, 21.06.2012 – Delavnica za upravičence – predstavitev novih Navodil za
poročanje;
2. Nova Gorica, 18.10.2012 - Delavnica za upravičence – posvečena predvsem javnemu
razpisu št. 03/2011;
3. Videm, 25.10.2012 – Delavnica za upravičence - posvečena predvsem javnemu razpisu št.
03/2011;
4. Benetke, 17.12.2012 – Delavnica o postopkih javnega naročanja za italijanske
upravičence – javno naročanje v skladu s 125. členom italijanskega zakona o javnem
naročanju.

1.

Nova Gorica, 21.06.2012

V okviru delavnice smo pridobili 101 izpolnjenih vprašalnikov17 s sledečimi ocenami dogodka:

17

Skupno število odgovorov na posamezno vprašanje je v nekaterih primerih niţje.
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Iz zgornjih podatkov je razvidno, da je več kot 93% udeleţencev, ki je izpolnilo vprašalnik za
omenjeni dogodek, organizacijo dogodka v vseh vidikih ocenilo kot »ustrezno« ali »odlično«.

2. Nova Gorica, 18.10.2012
V okviru delavnice smo pridobili 84 izpolnjenih vprašalnikov18 s sledečimi ocenami dogodka:

Iz zgornjih podatkov je razvidno, da je več kot 94% udeleţencev, ki je izpolnilo vprašalnik za
omenjeni dogodek, organizacijo dogodka v vseh vidikih ocenilo kot »ustrezno« ali »odlično«.

18

Skupno število odgovorov na posamezno vprašanje je v nekaterih primerih niţje.
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3. Videm, 25.10.2012
V okviru delavnice smo pridobili 53 izpolnjenih vprašalnikov19 s sledečimi ocenami dogodka:

Tudi v tem primeru je iz zgornjih podatkov razvidno, da je več kot 92% udeleţencev, ki je
izpolnilo vprašalnik za omenjeni dogodek, organizacijo dogodka v vseh vidikih ocenilo kot
»ustrezno« ali »odlično«.

19

Skupno število odgovorov na posamezno vprašanje je v nekaterih primerih niţje.
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4. Benetke, 17.12.2012
V okviru delavnice o postopkih javnega naročanja smo pridobili 27 izpolnjenih vprašalnikov20 s
sledečimi ocenami dogodka:

V zgornjem primeru nihče od udeleţencev ni dogodka ocenil kot »pomanjkljivega«. Sto
odstotkov udeleţencev je uporabnost tematik, organizacijo dogodka ter kakovost posredovanja
informacij o dogodku ocenilo najmanj kot »ustrezno«, medtem ko sta bila nastop govornikov ter
lokacija ocenjena kot »odlična«.

20

Skupno število odgovorov na posamezno vprašanje je v nekaterih primerih niţje.
Letno poročilo o izvajanju 2012

162

Skupna ocena
Grafikoni v nadaljevanju predstavljajo skupno oceno (za vse 4 zgoraj navedene dogodke) po
posameznih vprašanjih:
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Iz prikazanih grafov izhaja, da je več kot 94% udeleţencev pri vseh 5 vprašanjih ocenila
organizacijo dogodka kot »dobro« ali »odlično«, kar kaţe na učinkovitost aktivnosti, ki so bile
organizirane v okviru Programa.
Udeleţenci dogodkov so v vprašalnikih navedli tudi vrsto predlogov in nekateri ţe bili upoštevani
in izvedeni (npr. reorganizacija vsebine na spletni strani v meri, ki jo dopušča tehnična zasnova
le-te). Obenem je bila organizacija spletne strani, v kolikor je bilo mogoče, poenostavljena.
Drugi predlogi, ki večinoma zadevajo izvedbo dogodkov (odmori, trajanje predavanj, moţnost
predhodnega pošiljanja predstavitev, predstavitev konkretnih primerov ali vnaprej pripravljenih
primerov), bodo upoštevani pri organizaciji komunikacijskih dogodkov v letu 2013.
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