VRSTA STORITVE OPIS
ZAKLJUČEK PROGRAMSKEGA OBDOBJA 2007-2013
A0
Izvajalec bo moral
zagotoviti

Na temelju določil Odločbe K (2013) 1573 končna z naknadnimi spremembami in dopolnitvami ter s temi povezanih zadevnih
evropskih ter nacionalnih in regionalnih predpisov, ki so bili objavljeni pred in tudi po objavi razpisa, zagotoviti izvedbo vseh
potrebnih aktivnosti za zaključek Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, vključno s pripravo, oblikovanjem in
posredovanjem zaključne dokumentacije na podlagi določil čl. 89, Uredbe (ES) št. 1083/2006.
Na splošno gre za pomoč pri pripravi vseh postopkov in izvajanja nalog, za katere je pooblaščen organ upravljanja v zvezi z zaključevanjem
programskega obdobja 2007-2013, vključno z aktivnostmi, ki so povezane s posodobitvijo podatkov v sistemu za spremljanje MIS ter
telematsko posredovanje zaključne dokumentacije Evropski komisiji.
Skladno z roki, ki jih določajo uredbe, bodo zaključne aktivnosti programskega obdobja 2007 - 2013 zaključene do zadnjega datuma, ki je bil
določen za predložitev zaključne dokumentacije, in sicer do 31. marca 2017 (z izjemo morebitnih podaljšanj).

A1

PROGRAMSKO OBDOBJE

Izvajalec bo moral zagotoviti
a) Podporo v celoti za spremembe in razvoj Programa čezmejnega sodelovanja in Programa, na dejanskih primerih sprememb, ki so nastale kot
posledica poglobljenega študija, analize, tehničnega, pravnega in administrativnega ažuriranja evropske zakonodaje, s posebnim poudarkom
na predpisih v zvezi z evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi (ESI skladi), ter italijanske in slovenske nacionalne zakonodaje, in tako
zagotovi pripravo analitične dokumentacije ter informativnih poročil.
b) Podporo v fazi izvajanja CTN, kod je opredeljeno v programu sodelovanja, in sicer tako, da bo zagotovil pripravo potrebne analitične, tehnične
in administrativne dokumentacije.
c) Preverjanje skladnosti kazalnikov programa sodelovanja in po potrebi njihova dopolnitev in izračun.

B

ODBOR ZA SPREMLJANJE

Izvajalec bo moral
Zagotoviti
Operativno podporo organu upravljanja pri ažuriranju tehnične in administrativne dokumentacije, ki se predloži nadzornemu odboru.

C

IZVAJANJE, UPRAVLJANJE IN SPREMLJANJE

Izvajalec bo moral
zagotoviti
a) Podporo OU v vseh fazah izvajanja programa, in sicer s pomočjo analize, opredelitve in racionalizacije izvedbenih postopkov in vodenja
programa ali njegovih delov ter priprava pripadajoče tehnične dokumentacije (prijavni paket, zadevni priročniki, razpisi, način ocenjevanja,
smernice, revizijske sledi).
b) Pomoč in svetovanje OU pri racionalizaciji in poenostavitvi upravljavskih postopkov, in sicer tako, da bo zagotovil pripravo in sprotno
neprekinjeno ažuriranje zadevne pravne, tehnične in administrativne dokumentacije.
c) Pomoč in podpora OU pri usklajevanju z vmesnim organom zaradi racionalizacije postopka upravljanja in izvajanja CTN.
d) Podpora pri analizi in opredelitvi metodologije vzorčenja za izvajanje nadzora na kraju samem in določitev ustreznega vzorca, spremljanje
izvajanja in po potrebi izvajanje korektivnih ukrepov za nepravilnosti, ki bi bile ugotovljene med izvajanjem prvostopenjskega preverjanja na
kraju samem.
e) Analiza in priprava nasprotnih terjatev za poročila drugostopenjskega preverjanja, ki so jih pripravili presojevalci programa, pri čemer se lahko
tudi neposredno obrne na upravičence revidiranih operacij in tehnične pomoči za OU, do dokončnega zaključka revizijskega postopka.
f) Pomoč in sodelovanje z OU pri pripravi potrebne dokumentacije in prisotnost kvalificiranega osebja v primeru inšpekcij, nadzorov in presoj,
tudi če gre za sistemske presoje programa s strani Evropske komisije, računskega sodišča in drugih evropskih, nacionalnih in regionalnih
organov, služb in organizacij.
g) Ažuriranje OU glede izdaje evropskih ter slovenskih in italijanskih nacionalnih predpisov in pravnih aktov, ki so povezani z izvajanjem
programa.
h) Izvedba vseh aktivnosti za zaključek Programa sodelovanja 2014-2020, vključno s končnimi in zaključnim poročilom ter pomoč pri pripravi
končnega zahtevka in plačila.

D

STVARNO, FINANČNO IN POSTOPKOVNO SPREMLJANJE

Izvajalec bo moral OU nuditi
Podporo OU pri stvarnem in finančnem spremljanju programa tako, da bo pripravil periodična poročila o novostih.
Priprava in izvajanje sistema za ugotavljanje predvidenih stroškov ter naknadna obdelava in simulacija podatkov v grafih, tabelah,
časovnih programih, z namenom doseganja letnih stroškovnih tarč, kot jih opredeljuje pravilo N+3.
Potrebna tehnična podpora pri upravljanju stroškov s pomočjo natančne analize finančnega razvoja programa, predlaganje rešitev zaradi
hitrejšega koriščenja stroškov in zagon pobud, ki bodo zagotovile učinkovito izvedbo.
Podpora pri prenosu podatkov v nacionalni sistem za spremljanje MONIT in sistem Evropske komisije SFC.

E

POROČANJE

Izvajalec bo moral zagotoviti
Pripravo letnih poročil o izvajanju (LPI), vmesnih poročil o stanju izvedbe in končno poročilo o izvedbi programa, ki se posreduje Evropski
komisiji.
LPI mora biti izdelan na podlagi veljavnih evropskih uredbenih določil in bo v odobritev posredovan OS in OU, saj sta ta dva po pogodbi
odgovorna za izvajanje le tega. Predvidene so naslednje faze izdelave:
a) oblikovanje prve različice LPI v italijanskem jeziku do meseca februarja vsakega leta, katerega namen je zbiranje zadevnih podatkov za
prejšnje leto. To različico pregleda OU.
b) priprava druge različice LPI na podlagi zahtev za popravke, ki jih predloži OU v zvezi s prvo pripravljeno različico, le-to pa je potrebno
pripraviti do meseca aprila. To različico OU posreduje OS ZA za zaključno potrditev in jo posreduje Europski komisiji v roku, ki je določen po
predpisih
Obveznosti izbranega ponudnika prenehajo šele po odobritvi LPI s strani EK. Izbrani izvajalec bo moral prav tako izvesti potrebne revizije LPI,
vse do dokončne odobritve s strani EK in pri tem sodelovati z OU in po potrebi z drugimi službami programa.

F

VISOKO SPECIALIZIRANA POMOČ

Izvajalec bo moral OU pomagati s poglobljenim tehničnim in pravno administrativnim znanjem za pravilno uporabo zadevnih evropskih in nacionalnih zakonskih predpisov,
ki se lahko na primer nanašajo na:
a) pravno zakonsko področje, o čemer se pripravi mnenje
b) področje davkov/prispevkov, o čemer se pripravi mnenje
c) področje javnih naročil, o čemer se pripravi mnenje, odgovori na vprašanja, itd.
d) področje statistične obdelave podatkov

