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UVOD
Pričujoče Letno poročilo o izvajanju (LPI), 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 2014.
Zaradi boljše preglednosti izvajanja Programa, pričujoče poročilo vsebuje tudi informacije o
aktivnostih, izvedenih v letu 2015, 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. Poročilo je pripravljeno skladno z navodili, ki jih je Evropska komisija (v
nadaljevanju EK) posredovala v dopisu ARES(2015)35500 z dne 7. januarja 2015 in v dopisu
ARES(2015)894086 z dne 2. marca 2015.
Skupni OU Programa je Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina in sicer Glavna direkcija za
finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik, Področje za
vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik ter premoženjskih zadev, Služba za Evropsko
teritorialno sodelovanje, državne pomoči in splošne zadeve1, odgovorna oseba pri organizacijski
enoti za usklajevanje aktivnosti Operativnega Programa Slovenija-Italija 2007-2013
(v
nadaljevanju OP) 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.

1

Skladno z reorganizacijo Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, ki je potekala v obdobju med septembrom in
novembrom 2013 (Sklep Deželnega odbora št. 1612 z dne 13. septembra 2013 z nadaljnjimi spremembami) je naziv
deželne direkcije in službe, v okviru katerih deluje Organ upravljanja Programa, spremenjen.
Letno poročilo o izvajanju 2014
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1. Opredelitev Operativnega programa
Operativni program
Cilj:

Cilj 3 »Evropsko teritorialno sodelovanje«

Upravičeno območje:

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

Programsko obdobje:

2007-2013

Številka Programa (št. CCI):

2007 CB 163 PO 036

Ime Programa:

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 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
K(2013) 9866 kon. z dne 24. januarja 2014

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

2014
17. junij 2015 (74. 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 izboljšavo le-teh.
V referenčnem obdobju tega poročila so bili posodobljeni sledeči dokumenti:


Navodila in obrazci za poročanje za upravičence – strateški projekti (JR št. 01/2009),
verzija št. 05/2014 z dne 11.04.2014 in verzija št. 06/2014 z dne 30.07.2014;



Navodila in obrazci za poročanje za upravičence – standardni projekti (JR št. 02/2009 in
JR št. 03/2011), verzija št. 03/2014 z dne 11.04.2014 in verzija št. 04/2014 z dne
30.07.2014;



Okrožnica OU z dne 17.07.2014 v zvezi z uveljavljanjem izdatkov za delo zaposlenih –
izključno za slovenske upravičence;



Okrožnica OU z dne 15.09.2014 v zvezi s poročili o izdatkih in operativnimi postopki
potrjevanja s strani organov prvostopenjske kontrole;



Obvestilo v zvezi s pripravo poročila upravičenca;



Posodobitev seznama upravičencev v skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št.
1828/2006;



Spremembe projekta tehnične pomoči in finančnega načrta le-tega, št. 4TA03-2009, ter
Navodil za izvajanje tehnične pomoči – verzija št. 05/2014;



Aneks št. 1 k Tehnično-administrativnem sporazumu med Republiko Italijo in Republiko
Slovenijo in Skupnim organom upravljanja, Skupnim organom za potrjevanje in Skupnim
revizijskim organom za izvajanje Operativnega programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-2013;



Posodobitev časovnega načrta (Road Map) Programa.

STS je pripravil in objavil na uradni spletni strani Programa (www.ita-slo.eu) tudi 8 predstavitev
(v formatu power point) zgoraj navedene dokumentacije ter dopolnitev le-te, namenjenih
upravičencem. Objava novih dokumentov oziroma dopolnjenih verzij je na spletni strani
Programa posebej označena.
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1.2 Delo struktur upravljanja Programa
Organ upravljanja (OU)
Odbor Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine se je, v skladu z Odlokom Predsednika Dežele
42/2008, s sklepom št. 516 z dne 21.03.2015, seznanil s sklepom EK C(2015) 685 končni z dne 9.
februarja 2015, ki spreminja odločbo Komisije K(2007) 6584 končni z dne 20. decembra 2007 o
sprejetju Operativnega programa »Program čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013«
strukturne pomoči Skupnosti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega
teritorialnega sodelovanja v Italiji in Sloveniji in besedilo Operativnega programa (v
nadaljevanju OP). Sklep EK v skladu s 93. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11.
julija 2006 določa znižanje finančnega načrta Programa za znesek 6.776.816,00 EUR ESRR
sredstev. Podrobnejše informacije so navedene v nadaljevanju tega poročila.
V letu 2014 je OU izvedel 9 postopkov za oddajo javnih naročil, ki se sofinancirajo v okviru
prednostne naloge 4 - Tehnična pomoč – projekt št. 4TA 03-2009, in zagotovil dobavo blaga in
storitev za nemoteno izvajanje tehničnih aktivnosti Programa. Omenjena javna naročila so
zajemala storitve organizacije dogodkov, tolmačenja in najema kabin za tolmačenje, catering,
najem dvoran, storitev tehnične pomoči za pripravo dokumentacije za Program čezmejnega
sodelovanja Slovenija - Italija 2014-2020, storitev strateške presoje vplivov na okolje ter storitev
podpore pri pripravi in pričetku programskega obdobja 2014-2020 (glej poglavje 2.1.1).
OU je v sodelovanju z ustreznimi komisijami izvedel tudi postopek za izbor in zaposlitev kadrov z
namenom zapolnitve 1 delovnega mesta v okviru STS. V letu 2014 je bila sklenjena pogodba z
novim sodelavcem v tajništvu (»Office Assistant«). Omenjeno delovno mesto je predvideno v
okviru projekta tehnične pomoči za Program.
V prvem trimesečju 2014 je bilo z namenom učinkovitejše uporabe elektronskega sistema za
poročanje, ki omogoča izvoz in obdelavo podatkov, vnesenih v sistem spremljanja Programa
M.I.S., pridobljeno soglasje za brezplačno udeležbo sodelavcev STS na dveh usposabljanjih za
uporabo orodja Business Object (BO), ki jih je organizirala Dežela Furlanija Julijska krajina.
OU je s pomočjo STS zagotovil tudi obveščanje javnosti o Programu ter sodeloval pri organizaciji
dogodkov, ki prispevajo k prepoznavnosti le-tega (glej poglavje 6 tega poročila).

Skupni tehnični sekretariat (STS)
Po zaključku javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske
krajine št. 50 z dne 16. decembra 2009, je bil na sedežu OU v Trstu, 28. septembra 2010, ko je
bilo izvajanje Programa že v teku, uradno vzpostavljen STS, ki je 1. januarja 2014 štel 14
uslužbencev. V okviru Info točke, ki deluje v Regionalni pisarni Štanjel, kot dislocirani pisarni
Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK)2, pa sta
zaposleni 2 osebi.

2

V skladu z Odlokom o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko, objavljenim v Ur.l. RS št. 15/2014 z dne 28. februarja 2014, je delovno področje evropskega teritorialnega
sodelovanja v pristojnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologija (MGRT) od meseca marca 2014 preneseno na
Letno poročilo o izvajanju 2014
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Po zaključku porodniškega dopusta se je meseca februarja 2014 vrnila svetovalka za spremljanje
in finance. Od meseca februarja 2015 pa po ugoditvi prošnje OU za podaljšanje obdobja
napotitve v Trst do 31.12.2015, št. 24892/FIN z dne 21. oktobra 2014, s strani SVRK, je ponovno
zapolnjeno še drugo delovno mesto svetovalca za spremljanje in finance, ki je ostalo nezasedeno
od dne 31.01.2014.
Kot opredeljeno v OP 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.
Obenem se je tudi v letu 2014 s strani STS nadaljevalo izvajanje aktivnosti v podporo pričetku
novega programskega obdobja 2014-2020, skladno s seznanitvijo NO v okviru 13. redne seje, ki
je potekala v Marini Romei (Ravenna) dne 23. maja 2013. STS izvaja sledeče naloge v okviru
aktivnosti za novo programsko obdobje, in sicer:
 usklajevanje delovanja zunanjih izvajalcev za pripravo dokumentov za novo programsko
obdobje;
 zagotovitev podpore pri organizaciji Task Force;
 zagotovitev drugih aktivnosti, in sicer v obsegu kumulativno največ 1 FTE (Full Time
Expert).
V referenčnem obdobju tega poročila so se aktivnosti STS osredotočile predvsem na:


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 ter dokumentacije za upravičence
(navodila in priročniki za izvajanje projektov, skladno s seznamom dokumentov v
poglavju 1.1).



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.



Pomoč pri organizaciji:


Sej NO
1. 14.-15. julija 2014 na Bledu.



Informativnih dogodkov, namenjenih promociji Programa pri širši javnosti:
1. 31. maja in 1. junija 2014 se je Program, v sodelovanju s Turismo FVG,
predstavil v okviru spremljevalnega programa športne prireditve Giro d'Italia, in
sicer na etapah v Furlaniji Julijski krajini – prihod na Zoncolan (31. maj) in
prihod v Trst (1. junij);

omenjeno službo vlade, v okviru katere deluje slovenski nacionalni organ za Program čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-2013.
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2. 18.-19. septembra 2014, Dan evropskega sodelovanja (ECDAY) je povezoval
projekta EDUKA in SIIT, ki sta aktivna na področju vzgoje in kulture na
čezmejnem območju. Projekt EDUKA je v Kopru organiziral mednarodno
konferenco o vzgajanju k različnosti, medtem ko je projekt SIIT organiziral Dan
biodiverzitete, namenjen odkrivanju Doline Glinščice pri Trstu;
3. 11.-12. februarja 2015, Primorski vodni dnevi 2015 na temo interdisciplinarnega
upravljanja voda in črpanja evropskih sredstev v programskem obdobju 20142020, v sodelovanju s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
Ministrstvom za okolje in prostor in drugimi lokalnimi partnerji in deležniki, v
Novi Gorici.




Dogodkov kapitalizacije rezultatov projektov3:
1.

27. februarja 2014, Konferenca o čezmejnem sodelovanju med Slovenijo in
Italijo na področju biomedicinskih raziskav, v Trstu;

2.

14. julija 2014, Kapitalizacija rezultatov projektov s področja raziskav,
razvoja in inovacij, na Bledu;

3.

5. decembra 2014, ITA-SLO Health network meeting 2.0, v Padričah (Trst);

4.

17. decembra 2014, Kapitalizacija rezultatov projektov s področja zelene
rasti in trajnostne energije za nizkoogljično programsko območje, v Padričah
(Trst);

5.

19. marca 2015, Kapitalizacija rezultatov projektov na temo reke Soče
Isonzo, v Trenti;

6.

31. marca 2015, Kapitalizacija rezultatov projektov s področja prometa, v
Trstu.

Srečanj z VP sofinanciranih projektov:
1. Treh srečanj z VP projektov, sofinanciranih v okviru razpisa št. 01/2009,
02/2009 in 03/2011, namenjenih predstavitvi: stanja porabe sredstev v letu 2013,
ciljne porabe za leto 2014 in postopka prenehanja prevzetih obveznosti za leto
2012, ukrepov za pospešitev izvajanja projektov ter formule za izračun
potencialnega zneska znižanja sredstev ob prenehanju prevzetih obveznosti za
leto 2013 in preoblikovanja finančnega načrta ter prijavnice projekta:
‐

11., 12. in 13. februarja 2014 v Trstu.

2. Več srečanj z VP strateških (JR št. 01/2009) in standardnih projektov (JR št.
02/2009 in 03/2011) projektov, ki beležijo zamudo pri izvajanju in črpanju
sredstev:
‐

od meseca maja do zaključka meseca junija 2014: 8 srečanj s posameznimi
VP strateških projektov in

3

Podrobnejše informacije so objavljene v delu »kapitalizacija rezultatov« uradne spletne strani Programa
(http://www.ita-slo.eu/kapitalizacija_rezultatov/), ki vsebuje novice o organiziranih dogodkih.
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‐

13. junija 2014: skupno srečanje z VP 41 standardnih projektov (JR št.
02/2009 in 03/2011), v Trstu.

3. Dve srečanji z VP projektov, sofinanciranih v okviru razpisa št. 01/2009,
02/2009 in 03/2011, namenjeni predstavitvi stanja porabe sredstev v letu 2014,
ciljne porabe za leto 2015 ter stanja izvajanja projektov in ukrepov za pospešitev
črpanja sredstev:
‐


19. februarja 2015 v Trstu.

Tehničnih sestankov:
1. 4. februarja 2014 in 16. januarja 2015, srečanje med organi Programa v Trstu;
2. 3. julija 2014, srečanje programskih partnerjev v Trstu;
3. 6. novembra 2014, srečanje programskih partnerjev v Trstu.



Sestankov Task Force (TF) za novo programsko obdobje 2014-2020:
1. 9. aprila 2014 v Trstu;
2. 15. maja 2014 v Trstu;
3. 10. junija 2014 v Trstu;
4. 16. julija 2014 na Bledu;
5. 5. septembra 2014 v Gorici;
6. 17. septembra 2014 v Trstu;
7. 5. novembra 2014 v Trstu;
8. 22. januarja 2015 v Trstu.



Sestankov delovne skupine v okviru TF za pripravo in sprejetje Programa
sodelovanja 2014-2020:
1. 28. aprila 2014 v Trstu;
2. 24. julija 2014 v Trstu;
3. 4. avgusta 2014 v Trstu;
4. 1. septembra 2014 v Trstu.



Podpora upravičencem med celotnim trajanjem izvajanja projekta, in sicer v zvezi s
strateškimi projekti, predloženimi v okviru javnega razpisa št. 01/2009 ter standardnimi
projekti, predloženimi v okviru javnega razpisa št. 02/2009 in standardnimi projekti,
predloženimi v okviru javnega razpisa za ožje kopensko območje št. 03/2011.



Posodabljanje sistema spremljanja Programa in implementacija le-tega v sodelovanju z
zunanjim izvajalcem.



Stalno posodabljanje spletnih strani in intranet strani Programa, spletnega portala 4pm
za delitev dokumentov med organi Programa.
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Aktivnost
širjenja
rezultatov
Programa
priprava
obrazcev/poročil/vprašalnikov, kot opisano v nadaljevanju:

in

izpolnjevanjem

‐

december 2014: priprava opisov (project fiche) treh projektov, sofinanciranih v okviru
Programa, za namen posodobitve podatkov v podatkovni bazi Inforegio;

‐

januar 2015: 1. priprava poročil za EK oz. CSILMILANO o projektih s področja IKT, RRI
in energetske učinkovitosti, ki ustvarjajo prihodke; 2. izpolnitev vprašalnika za
naknadno vrednotenje prispevka, dodeljenega iz sredstev ESRR 2007-2013 za
investicije v sektorjih turizma in kulture (vprašalnik je DG REGIO - Evropski generalni
direktorat za regionalne zadeve naročil konzorciju IRS in CSILMILANO);

‐

februar 2015: priprava poročila za EK oz. ISMERI Europa o finančnih sredstvih,
dodeljenih v obdobju 2013-2014 in certificiranih v obdobju 2013-2014 po prednostnih
temah in regijah NUTS III;

‐

marec 2015: 1. priprava poročila za DG REGIO oz. PwC s pregledom podatkov o
sofinanciranih projektih za namen oblikovanja skupne evropske baze podatkov; 2.
intervju o ciljih in skupnih rezultatih Programa, izveden s strani podjetja ADE, ki je
bilo s strani EK zadolženo za izvedbo naknadnega vrednotenja programov ETS v
obdobju 2007-2013.

Slovenska Info točka skladno z Opisom sistema upravljanja in nadzora in na zahtevo
programskega partnerja Republike Slovenije deluje v okviru regionalne pisarne Štanjel
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije - MGRT oziroma od meseca
marca 2014 v okviru Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko SVRK. Aktivnosti informiranja in obveščanja v pristojnosti slovenske Info točke, izvedene v
sodelovanju s STS, so opisane v 6. poglavju tega poročila (glej točko 6.4.4).
Trenutno OU in STS nudita stalno pomoč VP 16 strateških projektov, VP 51 standardnih projektov
in VP 20 standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju, predvsem v
zvezi s poročanjem o izdatkih in predložitvijo zahtevkov za izplačilo ter s številnimi prošnjami za
spremembe ob zaključevanju projektov (glej tabelo s povzetkom postopka odločanja NO v
poglavju 2.1).
V zvezi z upravljanjem projektov je STS obravnaval skupno 5494 prošenj za spremembe
projektov, ki so jih v teku izvajanja projektov predložili VP (159 prošenj VP strateških projektov
javnega razpisa št. 01/2009, 299 prošenj VP standardnih projektov javnega razpisa št. 02/2009
in 91 prošenj VP standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju
javnega razpisa št. 03/2011) in izvedel vsa potrebna administrativna, vsebinska in finančna
preverjanja ter pridobil potrebna pojasnila in dopolnitve. Omenjene prošnje so zajemale več
vrst sprememb, kot podrobneje navedeno v tabelah v poglavju 2.1.

4

Kumulativni podatek na dan 31.03.2015.
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Zaradi nespoštovanja pravila N+3 in N+2 je v okviru izvajanja Programa prišlo do samodejnega
prenehanja dela prevzetih obveznosti za leto 2012 in za leto 2013. V letu 2014 je EK na podlagi
finančnih obveznosti OP iz leta 2011 in zahtevkov za plačilo, predloženih EK do 31.12.2013,
izračunala vrednost samodejno prenehanih prevzetih obveznosti v višini 8.586.719,00 EUR.
Na osnovi obvestila z dne 4. februarja 2014 (št. 5626/A z dne 20.02.2014), ki ga je EK
posredovala OU Programa v zvezi s skupnim zneskom samodejno prenehanih prevzetih
obveznosti na ravni Programa, je STS pričel postopek preoblikovanja sofinanciranja, skladno z
odobritvijo NO. STS je redno spremljal in pomagal upravičencem (VP in PP), predvsem pri
iskanju dogovora med projektnimi partnerji o preoblikovanju opisa stroškovnega načrta,
spremembah aktivnosti, ciljev in pričakovanih rezultatov. STS je nudil vsa potrebna pojasnila v
zvezi s postopkom in uporabo formule za preoblikovanje finančnega načrta, ki jo je predhodno
potrdil NO, tako na ravni Programa kakor na ravni posameznih projektov, ko je bilo to potrebno.
Obenem je STS preveril vso dokumentacijo, namenjeno NO in pripravil potrebne preglede stanja
in poročila za NO, ki je ustrezno preoblikovane finančne in prijavnice, ki so vključevale
samodejno prenehanje prevzetih obveznosti za leto 2013, odobril na 15. redni seji, ki je
potekala na Bledu dne 15.07.2014.
Hkrati je OU predložil EK prošnjo za upoštevanje izjeme od samodejne prekinitve obveznosti
zaradi višje sile (potres v letu 2012), ki je negativno vplivala na izvajanje Programa in priložil
ustrezna dokazila. Po odobritvi prošnje s strani EK in po opravljenem izračunu vpliva višje sile,
je EK spremenila oz. znižala višino zneska prenehanih obveznosti na 6.776.816,00 EUR.
Zaradi znižanja zneska prenehanih obveznosti s strani EK je Program razpolagal z razpoložljivimi
sredstvi v vrednosti 1.809.903,00 EUR, kar je sprožilo drugi postopek za spremembo opisov
stroškovnih načrtov, v okviru katerega so bila razpoložljiva sredstva dodeljena projektom na
osnovi formule, ki je bila uporabljena za izračun zneska prenehanih obveznosti oz. znižanja
sredstev. STS je aktivno sodeloval in pomagal upravičencem pri izvedbi omenjenih sprememb in
postopka, ki ni bil predviden v okviru sistema upravljanja in nadzora, ter nudil potrebno podporo
pri: iskanju najboljših rešitev za dodelitev dodatnih sredstev; določanju presežnih izdatkov
(overspending in overbooking sredstva); pojasnjevanju uporabe formule za dodelitev sredstev,
odobrene s strani NO, na ravni Programa in po potrebi, na ravni posameznih projektov;
preverjanju dokumentacije, namenjene NO in pripravi pregleda stanja ter poročil za NO.
Odobritev s strani NO ustrezno preoblikovanih opisov stroškovnega načrta ter prijavnic, ki
vključujejo dodatna razpoložljiva sredstva, je predvidena v prvih mesecih leta 2015. Omenjeni
postopek, ki se je izvajal pred datumom zaključka projektov, je od STS zahteval dodatno
kontinuirano komunikacijo z upravičenci in spremljanje ter preverjanje dokumentacije.
Skladno z zgoraj opisanimi aktivnostmi, je STS v letu 2014 še dodatno okrepil spremljanje
finančnih obveznosti in realizacije projektov, da ne bi prišlo do samodejnega prenehanja
prevzetih obveznosti tudi v letu 2014.
Obenem STS redno sodeluje in pomaga OU, prvostopenjski kontroli in upravičencem pri
posredovanju odgovorov na osnutke revizijskih poročil: STS po pridobitvi in preučitvi osnutkov
revizijskih poročil stopi v stik s posameznimi upravičenci in posreduje ustrezne ugovore oz.
potrebne dopolnitve. V letu 2014, predvsem v zadnjih mesecih, smo beležili povečan obseg dela
STS, saj je bila vrednost certificiranih izdatkov v letu 2013, ki so bili vključeni v vzorec
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revidiranih izdatkov, zelo visoka. Poleg tega je STS nadaljeval s podporo Skupnemu revizijskemu
organu pri prevajanju Poročil o opravljenih revizijah operacij, Poročil o opravljenih sistemskih
revizijah in Letnega poročila o nadzoru ter vnašanju omenjenih prevodov v sistem AUDITfvg.
V letu 2014 so delovanje STS ocenili upravičenci, in sicer v okviru sprotnega vrednotenja
Programa: ob upoštevanju zelo širokega spektra aktivnosti, ki jih STS izvaja, se mnenja
upravičencev v manjši meri razlikujejo glede na različne vidike, v celoti pa je bil STS najboljše
ocenjen med vsemi organi upravljanja in nadzora.
Zadovoljstvo z delom STS so enotno izrazili VP vseh območij (skupna ocena najmanj 4), višjo
stopnjo zadovoljstva pa so izkazali VP iz Emilije-Romagne in Slovenije (ocena 4,4). Druge
najboljše ocenjene aktivnosti STS so bile: redno obveščanje in skrb za celostno grafično podobo,
v skladu s predpisi EU in določili Programa (4,5); zagotavljanje pomoči tako v italijanskem kot v
slovenskem jeziku (4,3); pregled poročil VP in redna podpora pri morebitnih težavah (4,3);
ažurnost potrebne dokumentacije v obeh jezikih (4,2); redna obravnava prošenj in obvestil,
prejetih s strani VP (4,2). Z najnižjo oceno (3,7) je bilo ocenjeno delovanje in redno
posodabljanje podatkov v sistemu spremljanja na podlagi prošenj upravičencev ter posredovanje
informacij v zvezi s predložitvijo projektnega predloga (3,9).
Kljub težavam, ki so posledica relativno pozne vzpostavitve STS - do te je prišlo, ko se je
Program že izvajal (kot že omenjeno v prvem odstavku tega poglavja) - ter težavam, povezanih z
zamenjavo nekaterih sodelavcev v teku izvajanja Programa, je bil STS ocenjen kot organ, ki
dobro deluje in s svojim delovanjem nudi učinkovito pomoč upravičencem.

Nadzorni odbor (NO)
V skladu s Poslovnikom NO in načelom letne rotacije predsedujočega NO, je v teku leta 2014 NO
predsedovala Republika Slovenija.
NO se je v letu 2014 sestal enkrat: 15. redna seja od formalne ustanovitve tega organa je
potekala 15. julija 2014 na Bledu.
Do datuma priprave pričujočega poročila se je v letu 2014 izvedlo še 14 dopisnih sej in v letu
2015 dodatnih 5 dopisnih sej. Dodatne informacije vsebuje 2. poglavje tega poročila.

Organ za potrjevanje (OzP)
V okviru izvajanja Programa so v letu 2014 vsi projekti – strateški in standardni (JR št. 02/2009 in
št. 03/2011) poročali o izdatkih, ki so bili vključeni v 7 zahtevkov za plačilo, v skupni višini
31.436.307,95 EUR.
OzP je poskrbel za izplačilo upravičencem ESRR sredstev ter sredstev italijanskega nacionalnega
sofinanciranja in izplačal izdatke, ki so bili certificirani do 19. oktobra 2014, tudi iz preostankov
sredstev, izplačanih s strani EK 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.
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Spodnja tabela prikazuje podatke o certificiranih izdatkih, povrnjenih izdatkih (tabeli A in B) in
izdatkih, ki so bili izplačani upravičencem s strani OzP (tabela B).
Certificirani izdatki in izdatki povrnjeni Organu za potrjevanje5 (Tabela A)
od katerega
Skupni
Zahtevek za
certificiran
Italijanski
Slovenski
ESRR
povračilo
znesek
nac. delež
nac. delež
(v €)
(v €)
(v €)
(v €)

Povrnjen
znesek ESRR
(v €)

Povrnjen
italijanski nac.
delež
(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

2.185.861,82

188.971,98

št. 12/13.12.2012

5.534.080,27

4.703.968,23

436.479,64

387.820,76

4.703.968,23

436.479,64

št. 13/21.12.2012

4.343.114,80

3.691.647,60

494.386,23

162.895,13

3.691.647,60

494.386,23

št. 14/28.12.2012

3.690.045,03

3.136.538,30

222.549,03

330.959,13

3.136.538,30

222.549,03

5

Tabela A prikazuje podatke o certificiranih izdatkih in izdatkih povrnjenih OzP. Sistem spremljanja MIS vsebuje
podatke o izplačilih deleža slovenskega nacionalnega sofinanciranja, vendar na ravni posamezne Izjave o potrjenih
izdatkih in ne na ravni postopka certificiranja izdatkov, ki ga izvede OzP, zato le-ti v tabeli A niso zajeti. Podatek o
znesku nacionalnega sofinanciranja, ki ga je slovenskim upravičencem izplačalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo vsebuje tabela C na strani 19 tega poročila.
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št. 15/13.02.2013

201.523,86

171.295,28

0,00

30.228,58

171.295,28

0,00

št. 16/22.04.2013

1.286.706,08

1.093.700,17

129.092,57

63.913,34

1.093.700,17

129.092,56

št. 17/22.04.2013

3.957.967,64

3.364.272,52

454.569,71

139.125,41

3.364.272,52

454.569,70

št. 18/22.10.2013

3.644.949,22

3.098.207,43

202.714,78

344.027,01

3.098.207,43

202.714,78

št. 19/30.10.2013

7.173.373,40

6.097.367,39

494.206,74

581.799,27

6.097.367,39

494.206,74

št. 20/12.12.2013

9.523.053,32

8.094.595,32

866.781,18

561.676,82

8.094.595,32

866.781,17

10.432.590,47

1.075.774,42

št. 21/27.12.2013

12.273.635,48

765.270,59 10.432.590,47

1.075.774,42

št. 22/03.03.2014

785.830,18

667.955,52

46,84

117.827,75

667.955,52

46,84

št. 23/24.04.2014

666.879,47

566.847,55

46.202,58

53.829,34

566.847,55

46.202,58

št. 24/21.07.2014

4.573.671,39

3.887.620,66

430.259,00

255.791,73

3.887.620,66

430.259,00

št. 25/21.08.2014

1.007.240,34

856.154,28

93.629,47

57.456,59

856.154,28

93.629,47

št. 26/19.10.2014

5.438.344,26

4.622.592,63

366.923,43

448.828,20

4.622.592,63

366.923,43

13.624.825,41 11.581.101,59

1.413.115,94

630.607,88

512.521,78

288.406,00

št. 27/11.12.2014
št. 28/19.12.2014
Skupno
certificirani
izdatki –
kumulativno
Skupni povrnjeni
izdatki - vključno
s predplačili

5.339.516,90

4.538.589,12

97.648.657,17 83.001.358,68

8.519.165,76 6.129.265,93

66.881.667,97

77.340.291,76

6.593.528,01

8.061.596,01

Vir: Pripravil Organ za potrjevanje
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Zneski izplačani upravičencem, vključno z izplačilom sofinanciranja za izdatke tehnične pomoči (Tabela B)
Italijansko nacionalno
Sofinanciranje ESRR
Leto
Namen
sofinanciranje
(v €)
(v €)
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

Predplačila

1.872.206,78

0,00

2013

Vmesna plačila

18.778.061,04

1.940.819,73

2014

Predplačila

201.002,82

0,00

2014

Vmesna plačila

31.829.588,32

3.280.954,57

68.548.839,58

6.486.001,29

Skupaj plačano
Vir: Pripravil Organ za potrjevanje

Delež nacionalnega sofinanciranja, ki ga je slovenskim upravičencem izplačala Služba Vlade Republike Slovenije
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) (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

2013

Vmesna plačila

1.479.040,94

2014

Vmesna plačila

911.824,86
6

3.103.791,56
Skupaj plačano
Vir: Pripravil STS na osnovi podatkov, posredovanih s strani slovenskega nacionalnega organa in podatkov iz
informacijskega sistema spremljanja MIS

6

Podatek (razlika) izhaja iz sistema spremljanja MIS.
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Prejeti zneski in plačila po prednostnih nalogah na dan 31.12.2014 (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

34.831.823,42

23.818.865,35

24.239.672,07

2

29.218.588,87

20.067.205,05

20.680.215,13

3

27.742.090,36

18.918.272,20

19.983.114,47

4

5.856.154,52

4.077.325,37

3.645.837,91

Skupaj
97.648.657,17
Vir: Pripravil Organ za potrjevanje

77.340.291,76

68.548.839,58

Revizijski organ (RO)
V nadaljevanju so opisane aktivnosti RO in skupine revizorjev (ustanovljene v skladu z 2.
odstavkom 14. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006), ki so bile izvedene v letu 2014 in so osnova za:
a) Letno mnenje 2014 o izdatkih, certificiranih v letu 2013;
b) Povzetek glavnih aktivnosti 8. revizijskega obdobja (1. julij 2014 - 30. junij 2015).
Aktivnosti 7. revizijskega obdobja (mnenje 2014)
Program aktivnosti za 7. revizijsko obdobje je potekal v skladu z navodili in metodologijami v
Revizijski strategiji. Skladno s prioritetami, določenimi v posodobljeni Revizijski strategiji z dne
25. marca 2013, je bila načrtovana in izvedena revizija sistema OzP, ki je se je zaključila 25.
novembra 2013. Cilj sistemske revizije je bilo preverjanje izpolnjevanja ključne zahteve št. 2
»Revizijske sledi in ustrezni računalniški sistemi«. RO je preveril izvajanje priporočil (follow up)
in v zvezi z informacijskim sistemom MIS ugotovil, da je funkcija potrjevanja in certificiranja
izdatkov vzpostavljena, pridobil je revizijska poročila za izbrane projekte, ugotovil je, da bila za
operacijo SIGMA 2 izvedena decertifikacija izdatkov v višini 250,00 EUR za nepravilnost,
ugotovljeno v revizijskem postopku, izvedenem v letu 2012, ter pridobil dokazilo o posredovanju
izjave na podlagi 20. čl. Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 v zvezi z zneski, ki niso bili
vključeni v predhodni zahtevek (RO je zaključil follow up z dopisom št. 1236 z dne 28.05.2014).
Za organ, ki je bil predmet revizije sistema, je bila raven zanesljivosti določena na podlagi
kriterijev in metodologije, opisanih v Guidance on a common methodology for the assessement
of management and control system in the Member States. Določena je bila visoka stopnja
zanesljivosti.
S sklepom RO št. 2 z dne 8. januarja 2014 je bila določena skupna zanesljivost sistema
upravljanja in nadzora za OP, za namene naključnega vzorčenja operacij z izdatki,
certificiranimi v letu 2013, skladno s 17. členom Uredbe Komisije (ES) št.1828/2006. Omenjena
zanesljivost je bila visoka, kar ustreza kategoriji 1 »Deluje dobro, potrebne so le manjše
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izboljšave«, kot jih navaja dopis COCOF 08/0019/00 Guidance on a common methodology for the
assessement of management and control system in the Member States.
S sklepom RO št. 7 z dne 15. januarja 2014, upoštevajoč analizo podatkov o certificiranih
izdatkih in o pokritosti, so bili določeni tehnični parametri naključnega vzorčenja operacij
(certificirani izdatki v letu 2013), skladno s 17. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006. Pri
izbiri vzorca, ki je bil predmet revizije, je bila uporabljena metodologija enostavnega
naključnega vzorčenja (simple random sampling), kot je določeno v odstavku 7.1. Simple random
sampling v smernicah EK za metodologijo vzorčenja (dokument COCOF_08-0021-03_EN Guidance
on sampling methods for audit authorities z dne 04.04.2013).
Na podlagi formule, ki je navedena v poglavju o metodologiji vzorčenja in ob upoštevanju števila
certificiranih operacij in vrsto operacij (skupno 88 certificiranih operacij v letu 2013, ki
vključuje 710 podoperacij v skupni višini 38.061.201,00 EUR) je bilo izbranih 36 podoperacij, od
tega 7 strateških podoperacij, 25 standardnih podoperacij in 4 operacije land border.
Porazdelitev izbranih 36 podoperacij po programskem območju je sledeča: 14 iz Republike
Slovenije, 2 iz Dežele Emilia-Romagna, 10 iz Dežele Veneto in 10 iz Dežele Furlanije Julijske
krajine. Vzorčenje je bilo opravljeno, in je bil o tem pripravljen zapisnik, dne 15. januarja 2014
v Gorici na sedežu služb Dežele, ulica Via Roma št. 9, ob prisotnosti predstavnikov Republike
Slovenije ter preko videokonference tudi predstavnikov ostalih dveh programskih partnerjev:
Dežela Emilia-Romagna in Dežela Veneto. Z dopisoma št. 81 z dne 17. januarja 2014 in št. 86 z
dne 20. januarja 2014 sta bila revizijska organa in skupina revizorjev Programa obveščena o
rezultatih vzorčenja ter o porazdelitvi projektov po posameznih programskih partnerjih.
Revizije vzorčenih operacij so bile izvedene skladno z določili 16. člena Uredbe Komisije (ES) št.
1828/2006. V nadaljevanju našteti predhodno določeni standardizirani revizijski postopki so bili
potrjeni: uporaba kontrolnega lista in skupnega vzorca poročil, uporaba informacijskega sistema
RO (sistem AuditFVG, ki ga uporabljajo vsi programski partnerji) za izpolnjevanje kontrolnih
listov in revizijskih poročil, z možnostjo vnosa podatkov o poteku postopka, obvestil in
rezultatov revizij.
RO je preko informacijskega sistema redno spremljal izvajanje revizij in ugotovljene
nepravilnosti.
Ugotovitve opravljenih revizij operacij je skupina revizorjev obravnavala na sestanku dne 9.
decembra 2014. Izvedene so bile kvalitativne analize narave napak, ugotovljenih v okviru revizij
operacij, z namenom opredelitve le-teh.
V tabeli so navedeni podatki, vključno z nepravilnostmi, ki so bile ugotovljene v okviru nastalih
izdatkov, certificiranih v letu 2013 in vzorčenih v letu 2014:

Letno poročilo o izvajanju 2014

21

Akronim
projekta

Šifra
podprojekta

Znesek
vzorčenih
izdatkov za
leto 2013
(v €)
A

Znesek
neupravičenih
izdatkov
(v €)
B

Stopnja
napake
pred
preverjanjem
narave
napake
B/A

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

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

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

Stopnja
napake po
ugotovljeni
naravi
napake
D/E

PARSJAD

1742

679.584,38

2.726,77

0,40%

2.726,77

679.584,38

0,40%

PANGEA

7034

299.580,15

-

0,00%

-

299.580,15

0,00%

IDAGO

7285

229.483,82

-

0,00%

-

229.483,82

0,00%

SALTWORKS

4860

169.467,36

-

0,00%

-

169.467,36

0,00%

GLIOMA

6232

146.700,58

3.575,01

2,44%

3.575,01

146.700,58

2,44%

ALISTO

6933

117.951,62

-

0,00%

-

117.951,62

0,00%

ENERGYVILLAB

5156

105.197,78

1.321,13

1,26%

1.321,13

105.197,78

1,26%

HIDRO KARST

6903

102.038,68

6.716,84

6,58%

6.716,84

102.038,68

6,58%

CROCTAL

4970

6.388,43

547,82

8,58%

547,82

6.388,43

8,58%

WINE NET

6722

89.840,25

-

0,00%

-

89.840,25

0,00%

AGROTUR

5925

61.828,64

-

0,00%

-

61.828,64

0,00%

UE LI JE II

6121

47.500,00

-

0,00%

-

47.500,00

0,00%

INNOVAQUA

6472

47.344,48

1.736,46

3,67%

1.736,46

47.344,48

3,67%

CITIUS

1668

40.435,90

736,33

1,82%

736,33

40.435,90

1,82%

IpforSMES

6352

39.723,01

196,32

0,49%

196,32

39.723,01

0,49%

SIT

7019

34.991,47

-

0,00%

-

34.991,47

0,00%

SIT

7020

31.764,32

-

0,00%

-

31.764,32

0,00%

HERITASTE

5902

30.832,10

-

0,00%

-

30.832,10

0,00%

MOTOR

6038

29.515,50

-

0,00%

-

29.515,50

0,00%

PESCA

6588

27.373,00

9,00

0,03%

9,00

27.373,00

0,03%

SEA

7259

25.923,28

1.251,63

4,83%

1.251,63

25.923,28

4,83%

TRECORALA

8827

25.480,57

2.659,71

10,44%

2.659,71

25.480,57

10,44%

INTERBIKE

4627

25.083,00

19.274,28

76,84%

19.274,28

25.083,00

76,84%

OPENMUSEUMS

4699

23.517,63

1.300,00

5,53%

1.300,00

23.517,63

5,53%

JEZIK-LINGUA

1662

19.859,66

-

0,00%

-

19.859,66

0,00%

LivingFountains

6973

18.022,24

-

0,00%

-

18.022,24

0,00%

Agri-Knows

8956

15.384,71

-

0,00%

-

15.384,71

0,00%

E-SURGERYNET

7173

13.698,99

573,91

4,19%

573,91

13.698,99

4,19%

ADRIA A

1515

13.005,00

3.251,25

25,00%

3.251,25

13.005,00

25,00%
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KNOW US

1712

11.372,93

-

0,00%

-

11.372,93

0,00%

MACC

7302

9.228,37

9.228,37

100,00%

-

-

0,00%

CROCTAL

4980

8.752,33

-

0,00%

-

8.752,33

0,00%

LivingFountains
POT MIRU –
VIA DI PACE

6988

7.590,69

-

0,00%

-

7.590,69

0,00%

8804

5.518,80

-

0,00%

-

5.518,80

0,00%

ENRI

8858

2.722,87

-

0,00%

-

2.722,87

0,00%

BIODINET

4907

610,76

-

0,00%

-

610,76

0,00%

Skupaj

2.563.313,30

55.104,83

2,15%

45.876,46

2.554.084,93

1,80%

9.228,37

9.228,37

Revizije operacij na kraju samem so potekale pri upravičencih na podlagi člena 16 Uredbe (ES)
št. 1828/2006, in sicer z namenom preverjanja skladnosti operacij z merili za izbor OP in
pravilnosti izvajanja same operacije (čl. 6, ods. 2, črka a), pravilnosti dokumentacije o izdatkih
(čl. 16, odst. 2, črka b), skladnosti z veljavnimi predpisi (čl. 16, odst. 2, črka c) in spoštovanja
80. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006.
RO je v okviru izvajanja revizijskih aktivnosti dne 31.03.2014 z obvestilom SFC2007 posredoval
informacije o metodologiji vzorčenja, in sicer o uporabljenem enostavnem naključnem
statističnem vzorčenju.
Od 88 certificiranih operacij, ki zajemajo 710 podoperacij, je bilo revidiranih 36 podoperacij, ki
jih izvajajo vodilni partnerji/projektni partnerji v strateških, standardnih in land border
projektih in za katere so bili izdatki certificirani v letu 2013.
OzP je z dopisom št. 3746 z dne 04.02.2014 obvestil o prisotnosti materialnih napak pri
certificiranih izdatkih, zato certificirani izdatki v letu 2013, skladno s sporočenim popravkom
znašajo 38.037.456,81 EUR in ne 38.061.210,00 EUR. Med izvajanjem revizije podoperacije, ki jo
izvaja Provincia di Padova (PP3) projekta Croctal je bilo ugotovljeno, da je bil del
dokumentacije oz. dokazil o izdatkih zasežen s strani Finančne policije, zato je bil pregled
izveden za preostali del izdatkov. Certificirani izdatki, na podlagi katerih je bila izračunana
stopnja napake so bili zato še dodatno znižani (skupni certificirani izdatki, na podlagi katerih so
bili opravljeni izračuni po znižanju zaradi zasežene dokumentacije znašajo 37.945.016,51 EUR).
Nepravilnosti so bile ugotovljene pri 16 podoperacijah. Ugotovljeni so bili neupravičeni izdatki v
skupnem znesku 55.104,83 EUR, kar znaša 2,15% vzorčenih in revidiranih izdatkov in 2,06%
vzorčenih izdatkov.
V nadaljevanju so navedene pomembnejše ugotovitve.
OzP je z dopisom št. 3746 z dne 04.02.2014 obvestil, o navedbi napačnih zneskov pri
certificiranjem izdatkov, ki so se nanašali na že vzorčeno operacijo. Znesek certificiranih
izdatkov za operacijo Saltworks – Javni zavod Krajinski park Strunjan (PP3) je bil z 191.688,39
EUR znižan za € 22.221,03, tako da dejanski certificirani izdatki za omenjeno podoperacijo v
letu 2013 znašajo 169.467,36 EUR.
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Del računovodske dokumentacije za operacijo Croctal – Provincia di Padova (PP3) je bil zasežen
skladno s čl. 252 italijanskega Zakona o kazenskem postopku, zaradi česar je bila pregledana
dokumentacija, ki je bila na razpolago, in sicer je ta zajemala izdatke v vrednosti 6.388,42 EUR
in ne 98.928,73 EUR (certificirani izdatki v letu 2013).
Na srečanju SR dne 9. decembra 2014, je bila sprejeta odločitev, da se napake šteje za
naključne, saj gre za različne in nepovezane izvajalce naročil z različnimi vrstami nepravilnosti
(izdatki za zaposlene, postopki oddaje naročil pod mejno vrednostjo, poročanje, dodeljevanje
nalog, notranje dodeljevanje zadolžitev, zunanji sodelavci, revizijske sledi), z izjemo
nepravilnosti, ki je bila ugotovljena za podoperacijo 7302 v okviru projekta MACC, v izvedbi
Fundacije Bevilacqua La Masa – Občina Benetke (PP3). Slednja je bila po posvetovanju z OU
razvrščena v kategorijo anomalij in kot taka ne predstavlja celotne populacije, zato je bila
izključena iz izračuna predvidene napake.
V zvezi z nepravilnostmi, ugotovljenimi za izdatke za delo zaposlenih so bili korektivni ukrepi,
navedeni v Letnem revizijskem poročilu 2013 in vključeni v dopis RO št. 510 z dne 11.12.2013,
upoštevani pri pripravi nove verzije Navodil in obrazcev za poročanje za upravičence Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 za standardne projekte - Javni razpis št.
02/2009 in Javni razpis št. 03/2011 v italijanskem jeziku (verzija št. 03/2014 – veljavna od
11.4.2014). Navodila in obrazce, dopolnjene na podlagi zahtevanih preventivnih ukrepov, je OU
odobril s sklepom št. 699 z dne 10.4.2014, nato pa so bili prevedeni v slovenski jezik.
Na osnovi podatkov o vzorcu in rezultatov izvedenih revizij je bila skladno z navodili v
»Smernicah za obravnavo napak, navedenih v letnih poročilih o nadzoru« COCOF 11-0041-01-IT
(končna različica z dne 7.12.2011) in upoštevajoč, da je bilo opravljeno naključno statistično
vzorčenje, izračunana predvidena napaka in zgornja meja napake s pomočjo metode in formul,
ki so opredeljene v točki 7.1.1 v COCOF_08-0021-03_IT (končna verzija z dne 04.04.2013).
Na srečanju dne 9. decembra 2014 je SR določila uporabo metode ocenjevanja s pomočjo
koeficienta (ratio estimation), saj je bila med nepravilnostmi in izdatki visoka povezanost in je
zaradi nepravilnosti potrebno izvesti pavšalne finančne popravke.
Certificirani izdatki, ki so bili uporabljeni v formulah so bili nižji za zneske, ki jih je sporočil OzP
z dopisom št. 3746 dne 04.02.2014 ter za dodatnih 92.440,30 EUR, ki se nanašajo na že
omenjeno zaseženo dokumentacijo operacije Croctal.
Znesek neupravičenih izdatkov v okviru operacije MACC, ki se opredelijo kot anomalija, je bil
izvzet iz izračuna in nato prištet k napaki, ki je bila ocenjena za vse ostale operacije, z
namenom da bi na koncu pridobili skupno predvideno napako.

Sample results

Projection and
precision

Total expenditure audited (sum of the book values of sampling units in the
sample)
Sample total error (sum of the errors in the sample)
Sample average error
Sample standard deviation of errors
Sample standard deviation of error rates in the sample (section 7.1.1.4 of the
guidance)
Precision for ratio estimation
Relative precision (% of the total book value of the population)
Projected error (ratio estimation)
Upper limit of error (ratio estimation)
Projected error rate (ratio estimation) %
Upper limit of the projected error rate (ratio estimation) %

2.554.085 €
45.876 € (*)
1,80%
3.445 €
4.030 €
501.048 €
1,32%
690.797 €
1.191.845 €
1,82%
3,14%

(*) Znižano za vrednost anomalije, in sicer 9.228,37 EUR.
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Z dopisom Ares(2015)727046 z dne 20.02.2015, ki ga je posredovala Generalna direkcija za
regionalno in urbano politiko, je EK določila, da sta predloženo letno poročilo o nadzoru in letno
mnenje, ki ju je RO posredoval preko sistema SFC dne 30.12.2014 sprejemljivi in skladni z
določili člena 62, odstavek 1, črka d), Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Komisija je posredovala
pripombo v zvezi s preverjanjem, v okviru certificiranih izdatkov, prisotnosti javnih naročil in
house, s ciljem izločitve morebitnih neupravičenih izdatkov že certificiranih operacij. RO je z
dopisom št. 7851 z dne 10.03.2015, ki je bil posredovan preko SFC 10.03.2015, pojasnil obseg
opravljenih revizijskih aktivnosti v povezavi s posameznimi obdobji revidiranih izdatkov in
posredoval zahtevane informacije.
Aktivnosti 8. revizijskega obdobja (mnenje 2015)
Na podlagi ugotovljene nepravilnosti pri podoperaciji INTERBIKE – Provincia di Venezia (PP1),
zaradi nepravilnega postopka oddaje naročila in house in ob upoštevanju, da omenjena
nepravilnost predstavlja več kot 30% napake, ki je bila ugotovljena za vzorec, se je RO ne glede
na to, da v zadnji posodobitvi Revizijske strategije z dne 30.09.2014 tega ni navede, odločil, da
z dopisom št. 5269 z dne 17.12.2014 na osnovi Audit Planning Memorandum (APM) z dne 10.
decembra 2014 prične revizijo sistema IOPK (Italijanski organ prvostopenjske kontrole) in tako
prepreči, da bi se tovrstne nepravilnosti, ugotovljene pri partnerju Dežela Veneto, v prihodnosti
ponavljale. Revizija sistema IOPK, ki se je zaključila s končnim poročilom z dne 13. februarja
2015, je poleg korektivnih ukrepov, ki jih je izvedel IOPK upoštevala tudi rezultate, navedene v
dopisu Ares(2013)918047 z dne 26.04.2013 (kategorija 1), v zvezi z izvedeno revizijo št.
2012/REGIO/J3/1002/1 in preverjanjem ustreznosti sistema nadzora v Italiji ter korektivnimi
ukrepi, ki so bili izvedeni v preteklih revizijskih obdobjih. V okviru revizije sistema je RO
ugotavljal izpolnjevanje ključne zahteve št. 4 »Ustrezno preverjanje s strani vodstva« tudi s
pomočjo namenskega vprašalnika, ki ga je posredoval IOPK. Cilj in rezultati revizije so navedeni
v spodnji tabeli.

Organi, ki so
izvedli
revizijo
sistema
Skupni
revizijski
organ

Organi, ki so bili
predmet
revizije sistema

Italijanska
prvostopenjska
kontrolna enota

Obdobje
revizije

17.12.2014 –
13.02.2015

Cilj revizije

Stopnja zanesljivosti

Skladnost in izvajanje ključne
zahteve št. 4 »ustrezno preverjanje
s strani vodstva« s preverjanjem
kriterija št. 1 »obstoj postopkov in
kontrolnih listov v pisni obliki«,
kriterija št. 3 »administrativna
kontrola
vseh
zahtevkov
za
izplačilo«, kriterija št. 4 »kontrole
na kraju samem« in kriterija št. 5
»evidentiranje opravljenih kontrol
ter izvajanje priporočil (follow
up)«, kot določa dokument EK
»Guidance
on
a
common
methodology for the assessment of
management and control systems in
the Member States (2007-2013
programming period)« v zvezi s
preverjanjem sprejetja in izvajanja

Visoka
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ukrepov za izboljšavo, ki so bili
zahtevani z Letnim poročilom o
nadzoru 2014.

S sklepom direktorja RO št. 110 z dne 23.02.2015 je bila določena stopnja zanesljivosti sistema
upravljanja in nadzora; s sklepom direktorja RO št. 116 z dne 26.02.2015 pa so bili določeni
postopki za vzorčenje za leto 2015, in sicer za izdatke, certificirane v letu 2014.
Revizija sistema slovenskega organa prvostopenjske kontrole se je pričela z dopisom št. 615-138
z dne 11.12.2014. Potek in rezultati revizije bodo opisani v LPN 2015.
Obravnava negativnih zneskov
Kar se tiče negativnih zneskov, dopis COCOF 08-0021-03_EN Guidance on sampling methods for
audit authorities z dne 04.04.2013, poglavje 5.5, str. 22 »population« določa, da »… bi morali
biti negativni zneski vključeni v ločeno populacijo in tudi posebej preverjeni, zato bo v tem
primeru cilj preveriti, če znesek ustreza odločitvi Države članice ali Komisije«.
Obvestilo EK št. Ares(2013)3718429 z dne 13.12.2013, Note to the attention of the audit
authorities, p.3, s katerim je bila posredovana vrsta vprašanj in odgovorov v zvezi z letnim
revizijskim poročilom in mnenjem, poudarja sklicevanje na poglavje 5.5 v smernicah za metode
vzorčenja pri obdelavi negativnih operacij.
RO je v okviru analize podatkov v zvezi s certificiranimi izdatki v letu 2013, zaradi vzorčenja
operacij, ki se revidirajo skladno s čl. 16 Ur. ES št. 1828/2006 odločil, da bo izbral absolutne
negativne zneske zadnjega certificiranja izdatkov v letu 2013 za vsak OP, ki bo predmet revizije.
Za preverjanje negativnih operacij, je RO s sklepom št. 317 dne 2. oktobra 2014 odobril
kontrolni list za preverjanje negativnih zneskov. Kontrolni list je bil vključen v Priročnik za
izvedbo postopkov RO.
V okviru revidiranega OP ETS ni bilo ugotovljene nobene operacije z absolutnim negativnim
zneskom.
Retrospektivni projekti
Kar se tiče t.im. retrospektivnih projektov je OU odgovoril na dopis DPS št. 4511 z dne
16.05.2014 z zadevo »SNO Italija 2007-2013. Preverjanje upravičenosti retrospektivnih
projektov« z dopisom št. 19223 z dne 30.06.2014 in potrdil, da v Programu čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 ni predvidenih t.im. retrospektivnih projektov.
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2. Pregled izvajanja Operativnega programa
2.1 Dosežki in analiza napredka
2.1.1 Informacije o fizičnem napredku Operativnega programa
Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 je s sofinanciranjem 87 projektov v
skupni vrednosti 128.083.791,59 EUR (sredstva ESRR in nacionalno sofinanciranje, brez sredstev
za tehnično pomoč), bistveno prispeval k povečanju privlačnosti in konkurenčnosti programskega
območja, kar se še posebno kaže v zaključnem delu izvajanja Programa. Sofinancirani projekti
so s skupno pripravo, skupnim izvajanjem, skupnim osebjem in skupnim financiranjem združili in
povezali 914 neposrednih upravičencev, tako javnih kakor zasebnih subjektov, iz celotnega
upravičenega območja. Slednji so trenutno vključeni v proces kapitalizacije rezultatov, tudi v
luči izvajanja projektov in sodelovanja v prihodnosti.
V letu 2014 je bil večji del sofinanciranih projektov še v fazi izvajanja; 28 od skupno 87
sofinanciranih projektov je aktivnosti zaključilo do 31.12.2014, dodatnih 23 projektov se je
zaključilo do 31.03.2015. Do konca meseca aprila 2015 je predviden zaključek preostalih 36
projektov.
Osem strateških projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 01/2009 je svoje
aktivnosti zaključilo do 31.12.2014, dodatna dva strateška projekta sta se zaključila do
31.03.2015, kot navedeno v spodnji tabeli.
Št.

AKRONIM
PROJEKTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CLIMAPARKS
KRAS-CARSO
SLOWTOURISM
CITIUS
TRANS2CARE
SAFAPORT
E-HEALTH
SIGMA2
OPENMUSEUMS
INTERBIKE

DATUM ZAKLJUČKA
AKTIVNOSTI
31. december 2013
31. marec 2014
30. junij 2014
30. september 2014
30. september 2014
13. november 2014
31. december 2014
31. december 2014
5. februar 2015
9. marec 2015

Do 30.04.2015 je predviden zaključek preostalih šest strateških projektov.
Dvajset standardnih in land border projektov (sredstva namenjena ožjemu kopenskemu
območju), sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 02/2009 in javnega razpisa št. 03/2011, je
zaključilo aktivnosti do 31.12.2014, dodatnih 21 projektov pa se je zaključilo do 31.03.2015, kot
navedeno v spodnji tabeli.
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Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

AKRONIM
PROJEKTA
S.HO.W.
PROFILI
WINE NET
EnergyViLLab
IPforSMEs
SALTWORKS
BIODINET
INNOVAQUA
SIIT
SIGN
GEP
PESCA
Agri-Knows
AGROTUR
LivingFountains
LANATURA
NUVOLAK
PANGeA
SEA
STUDY CIRCLES
CAMAA
CroCTaL
MODEF
MOTOR
HYDRO KARST
FUTURELIGHTS
IntegrAid
e-cardionet
T-lab
ADRIAWET 2000
ASTIS
BELLIMPRESA
CAMIS
ENJOY TOUR
FARmEAT
HERITASTE
MINA
SHARTEC
SOLUM
VISO
ZBORZBIRK

DATUM ZAKLJUČKA
AKTIVNOSTI
20. marec 2014
30. april 2014
30. maj 2014
31. maj 2014
31. julij 2014
31. julij 2014
30. september 2014
30. september 2014
30. september 2014
31. oktober 2014
2. november 2014
15. november 2014
30. november 2014
30. november 2014
2. december 2014
31. december 2014
31. december 2014
31. december 2014
31. december 2014
31. december 2014
15. januar 2015
25. januar 2015
31. januar 2015
31. januar 2015
1. februar 2015
27. februar 2015
27. februar 2015
28. februar 2015
9. marec 2015
31. marec 2015
31. marec 2015
31. marec 2015
31. marec 2015
31. marec 2015
31. marec 2015
31. marec 2015
31. marec 2015
31. marec 2015
31. marec 2015
31. marec 2015
31. marec 2015

Zaključek preostalih 30 standardnih in land border projektov je predviden konec meseca aprila
2015.
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Tako VP strateških projektov kot VP standardnih projektov so v teku leta 2014 predložili številne
prošnje za podaljšanje obdobja izvajanja projekta. Razlogi za podaljšanje projektov, ki so jih
navedli VP so težave v začetni fazi izvajanja projektov, zaradi katerih je prihajalo do zamika
projektnih aktivnosti, predvsem pri javnih upravičencih in pri postopkih javnega naročanja.
Zaradi sprememb zakonodaje je prišlo do zamika pri oddaji številnih javnih naročil, ki bi jih
skladno z načrtovanim časovnim planom morali izvesti v krajšem obdobju. Dodatna dva elementa
sta tudi privedla do številnih prošenj za podaljšanje zaključka projektnih aktivnosti: sprememba
sofinanciranja zaradi samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti v letu 2013 in
preoblikovanje finančnih načrtov ter projektnih aktivnosti po dodelitvi dodatnih sredstev, ki so
bila posameznim projektom dodeljena zaradi določitve nižjega obsega prenehanih prevzetih
obveznosti v letu 2013.
Zaradi nespoštovanja pravila N+3 in N+2 je v okviru izvajanja Programa prišlo do samodejnega
prenehanja dela prevzetih obveznosti za leto 2012 in leto 2013. V letu 2014 je EK na podlagi
finančnih obveznosti OP iz leta 2011 in zahtevkov za plačilo, predloženih EK do 31.12.2013,
izračunala vrednost samodejno prenehanih prevzetih obveznosti v višini 8.586.719,00 EUR. Na
osnovi obvestila z dne 4. februarja 2014 (št. 5626/A z dne 20.02.2014), ki ga je EK posredovala
OU Programa v zvezi s skupnim zneskom samodejno prenehanih prevzetih obveznosti na ravni
Programa, je STS pričel postopek preoblikovanja sofinanciranja, skladno z odobritvijo NO.
Postopek je za vsak posamezni projekt zajemal preoblikovanje opisa stroškovnega načrta,
spremembo projektnih aktivnosti, ciljev in pričakovanih rezultatov ter posledično tudi prošnjo za
podaljšanje obdobja trajanja projekta. EK je nato obravnavala in odobrila prošnjo OU za
upoštevanje izjeme od samodejnega prenehanja obveznosti zaradi višje sile – potres z dne 20. in
29. maja 2012 - ter »domino efekta« le-tega na izvajanje Programa v letu 2013, ter določila
novo, nižjo vrednost prenehanih obveznosti v višini 6.776.816,00 EUR.
Po znižanju prvotno izračunane vrednosti samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti je bilo
na voljo 1.809.903,00 EUR razpoložljivih sredstev, ki so bila ponovno dodeljena projektom. Le-ti
so razpoložljiva sredstva sprejeli na podlagi iste formule, ki je bila uporabljena za postopek
prvotne spremembe sofinanciranja oz. znižanja sredstev ob prenehanju prevzetih obveznosti.
Dodelitev razpoložljivih sredstev je v letu 2014 privedla do vnovičnega postopka spremembe
sofinanciranja projektov in preoblikovanja finančnih načrtov, projektnih aktivnosti, ciljev in
pričakovanih rezultatov ter posledičnih prošenj za podaljšanje trajanja projektov – tudi pri
projektih, ki so se v letu 2014 že zaključili. Opisani postopek je predstavljal popolnoma novo
izkušnjo za Program in je zahteval kompleksno vodenje s strani organov Programa in projektov
samih ter je trenutno v fazi zaključevanja. K uspešni izvedbi postopka je pripomoglo redno in
neprekinjeno delo vseh vključenih subjektov.
Glede rezultatov projektov in čezmejnega sodelovanja, ki ima glede na področje sodelovanja
različne značilnosti, velja izpostaviti proces kapitalizacije rezultatov, ki se je v okviru Programa
pričel konec leta 20137 in je pokazal, da se dodana vrednost čezmejnega sodelovanja v okviru
projektov kaže predvsem pri čezmejni koordinaciji in vodenju projektnih aktivnosti v primerjavi
z izvajanjem le-teh izključno na nacionalni ravni. Vpliv čezmejnega sodelovanje je enakomerno
porazdeljen na obeh straneh meje oziroma med statističnimi regijami (Slovenija) in deželami

7

Podrobnejše informacije so objavljene v delu »kapitalizacija rezultatov« uradne spletne strani Programa
(http://www.ita-slo.eu/kapitalizacija_rezultatov/), ki vsebuje novice o organiziranih dogodkih.
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(Italija). Partnerji projektov, ki so bili vključeni v postopek kapitalizacije (intenzivnost
sodelovanja med temi je bila vseskozi prisotna, čeprav na višji ali nižji ravni v fazah priprave in
izvajanja projekta) so izrazili možnost nadaljevanja sodelovanja tudi po zaključku projektnih
aktivnosti in izpostavili prednosti vzpostavljene kontaktne mreže pri pripravi in izvajanju
morebitnih novih projektov, tudi izven programov evropskega teritorialnega sodelovanja. V letu
2013 sta bili izvedena 2 dogodka kapitalizacije rezultatov projektov, in sicer na področju
zdravstva in turizma.
Prvi dogodek kapitalizacije rezultatov, in sicer konferenca o turizmu, ki jo je organiziral STS
v sodelovanju s projektom T-Lab – Laboratorij turističnih priložnosti obmejnih regij Slovenije in
Italije, je potekala v Ferrari (Castello Estense) novembra 2013. V okviru dogodka so projekti
AGROTUR, BIMOBIS, ENJOY TOUR, IDAGO, INTERBIKE, LANATURA, MOTOR, OGV, SLOWTOURISM,
SOLUM, T-LAB predstavili svoje aktivnosti ter možne stične točke.
Udeleženci konference so se nato udeležili dveh okroglih miz:




Povezave med trajnostnim turizmom in mobilnostjo (koordiniral projekt INTERBIKE):
predstavljeno je bilo trenutno stanje javnega prevoza in problematike na tem področju
(predvsem pri železniških povezavah) ter stanje kolesarskih poti, v povezavi z
investicijami in intermodalnostjo med javnim in kolesarskim prevozom. Ugotovljeno je
bilo, da je potrebna vključitev zasebnih ponudnikov. Predstavljene so bile tudi možnosti
za kolesarje; ponudba je sicer še vedno pomanjkljiva, ponudniki niso ustrezno
pripravljeni oz. med seboj povezani.
Tipični izdelki in skupna promocija območja (koordiniral projekt OGV): predlagani so bili
dogodki in aktivnosti, ki bi zagotovili skupno promocijo in s tem tudi »preživetje« tipičnih
izdelkov in ponudnikov, kar bi dodatno povečalo prepoznavnost vseh subjektov, ki
delujejo na tem področju. Izpostavljena je bila tudi potreba po skupni bazi podatkov in
izmenjavi informacij med projekti, tudi preko portala T-LAB.

V okviru zgoraj opisanega dogodka so udeleženci izpostavili željo po skupni promociji tipičnih
izdelkov in turističnih poti ter potrebo po skupnih pobudah na celotnem območju.
Drugi dogodek kapitalizacije rezultatov na področju zdravstva si je kot cilj zastavil preseganje
administrativnih in operativnih omejitev, ki jih določajo različne nacionalne ureditve, in sicer s
pomočjo inovativnih strateških rešitev z vidika organizacije in upravljanja na lokalni oz.
čezmejni ravni. Že v prejšnjem poglavju je bilo navedeno, da je bil meseca decembra 2013 v
Gorici organiziran simpozij o čezmejnem zdravstvu »ITA-SLO Health & Research Network Meeting
- Izmenjava izkušenj med sofinanciranimi projekti v okviru Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-2013«. Srečanje je organiziral STS v sodelovanju z desetimi projekti, in
sicer E-HEALTH, TRANS2CARE, E-CARDIONET, E-SURGERYNET, PANGEA, SIGN, INTEGRAID,
GLIOMA, MINA in PROTEO. Rezultat srečanja pa je bil v prvi vrsti izmenjava izkušenj in
postavitev temeljev za skupno sodelovanje ter doseganje konkretnih rezultatov pri nadaljnjih
skupnih pobudah. Ob zaključku srečanja so bile ugotovitve posameznih delovnih skupin
predstavljene vsem udeležencem, le-te pa so se nanašale na zelo konkretne vsebine, od
mobilnosti pacientov in zdravstvenih delavcev do čezmejnega zdravstvenega kartona, od
telemedicine in telematske asistence do biomedicinskih zdravstvenih raziskav in razvoja na
področju varovanja osebnih podatkov v čezmejnih bolnišnicah. Na srečanju je bilo ugotovljeno,
da je 10 projektov z izvajanjem projektnih aktivnosti dejansko delovalo v smeri iskanja skupnih
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odgovorov na vprašanja, ki zahtevajo skupne čezmejne rešitve v korist prebivalcev celotnega
območja.
Dogodek kapitalizacije je bila odlična priložnost za zagon še tesnejšega sodelovanja oz. za
poglobitev sodelovanja med partnerji. Kot nadaljnji učinek kapitalizacije so deležniki (šest
sofinanciranih projektov s področja biomedicine) na lastno pobudo organizirali delavnico na
področju biomedicinskih raziskav, ki je potekala meseca februarja 2014. Prvič se je srečalo 44
raziskovalcev posameznih projektnih partnerjev in izmenjalo informacije o rezultatih opravljenih
raziskav ter o obetih za prihodnost. Naknadno je bilo organizirano nadaljevanje (follow-up)
srečanja na področju čezmejnega zdravstva, ki je potekalo meseca decembra 2014 v Area
Science Park v Padričah (TS), z naslovom ITA-SLO Health Network Meeting 2.0 in je bilo
namenjeno izmenjavi izkušenj in pogovoru o prihodnjih možnostih sodelovanja projektov, kot so
e-Health, e-Cardionet, e-Surgerynet in IntegrAid ter analizi možnosti, ovir in vprašanj, ki jih je
potrebno upoštevati pri oblikovanju nadaljnjih pobud. V okviru dogodka so bili predstavljeni
rezultati zgoraj navedenih projektov, praktično je bila prikazana uporaba digitalnega
čezmejnega zdravstvenega kartona, čezmejne platforme za kardiologijo in za kirurgijo,
izobraževalnih modulov in video konferenčnega posvetovanja v operacijskih sobah. Predstavljen
je bil tudi integriran pristop k boljši urgentni zdravniški pomoči na čezmejnem območju in je
bila praktično prikazana uporaba zdravniškega videokonferenčnega posvetovanja. Navedene
aktivnosti predstavljajo dobro platformo za uresničevanje specializacije v čezmejnem zdravstvu
ter možnosti nadgradnje pravic, ki izhajajo iz Direktive 2011/24/EU o uveljavljanju pravic
pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu med Italijo in Slovenijo.
V letu 2014 sta bila organizirana še dva dodatna dogodka kapitalizacije rezultatov.
Tretji dogodek je potekal 14. julija 2014 na Bledu (ob organizaciji redne seje NO Programa), s
ciljem kapitalizacije rezultatov projektov s področja raziskav, razvoja in inovacij. V okviru
dogodka so potekale štiri okrogle mize: Building business eco-system and business models for
innovation, pod vodstvom predstavnikov strateškega projekta KNOW US; Networking and
knowledge management platform to share and integrate knowledge, including IP & business
strategy in SMEs, pod vodstvom predstavnikov strateškega projekta ICON in standardnega
projekta IPforSMEs; Demand pull or user-driven innovation in different sectors as tourism, (local)
agro-food; biomedical; energy and environment; construction etc., pod vodstvom predstavnikov
standardnega projekta WINENET; Technology transfer, pod vodstvom predstavnikov strateških
projektov CITIUS in TRANS2CARE. Udeleženci so izkazali velik interes za promocijo platform za
izmenjavo in upravljanje podatkov ter za optimizacijo raziskovalne dejavnosti in spodbujanje
kompetenc in tehnoloških rešitev. Ugotovljeno je bilo, da bi bilo za kapitalizacijo dosedanjih
izkušenj čezmejnega sodelovanja koristno spodbujati oblikovanje čezmejnih struktur in uskladiti
nacionalno zakonodajo. Posebna pozornost je bila namenjena tudi čezmejni mobilnosti kadrov.
Omenjeni dogodek kapitalizacije predstavlja dobro izhodišče za krepitev prizadevanj za
pametno rast in izvajanje usmeritev strategije Evropa 2020 – Smart Specialization Strategy.
Četrti dogodek kapitalizacije rezultatov pa je potekal 17. decembra 2014 v Area Science Park v
Padričah (TS) in je združil projekte, ki so aktivni na področju zelene rasti in trajnostne
energije za nizkoogljično programsko območje. V okviru dogodka sta potekali dve tematski
okrogli mizi: prva o izkušnjah, pridobljenih z izvajanjem pilotnih in izobraževalnih aktivnosti ter
druga o dobrih praksah informiranja in obveščanja. Dogodek sta organizirala projekta TESSI in
ENRI v sodelovanju s STS, sodelovali pa so tudi predstavniki drugih sofinanciranih projektov. Prvi
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del dogodka je bil posvečen analizi in opredelitvi stanja na področju zelene rasti in trajnostne
energije na območju izvajanja Programa: stanje na italijanskem območju je predstavil ARES FJK,
GOLEA pa je predstavila stanje na slovenski strani. Razprava v okviru prvega omizja je
izpostavila potrebo po ustvarjanju kulture obnovljivih virov energije in podpore raziskavam, tudi
pri analizi produktov, ki se pojavijo na trgu (s testiranjem s strani neodvisnih organov). Veliko
zanimanja je vzbudila tudi tema o »pametni skupnosti« za izmenjavo znanja in vsebin, ki bi
privedla tudi do ustanovitve svetovalnih služb, ki bi lahko sodelovale z ustanovami in prispevale
k ustvarjanju sinergij. V okviru drugega omizja je potekala podrobna analiza aktivnosti
informiranja in obveščanja, ki so ključnega pomena za ustvarjanje kulture obnovljivih virov ter
razumevanja ciljnih skupin pri čemer ne gre pozabiti pomena in učinkovitosti mediatorja.
Izpostavljena je bila potreba po osredotočenosti sporočila na koristi in prednosti za uporabnika,
tako z ekonomskega vidika (s pomočjo nagradnih iger/natečajev oz. neposrednim prihrankom)
kakor tudi z vidika vrednosti za spremembo načina življenja. Razprava se je nato dotaknila tudi
tematike dodane vrednosti blagovne znamke Slovenija-Italija in uporabe socialnih omrežij.
Kapitalizacija rezultatov se je nadaljevala v mesecu marcu 2015, 19. marca je potekal peti
dogodek kapitalizacije, in sicer predstavitev rezultatov in sinergij med projekti na temo reke
Soče. Tudi v tem primeru sta bili v okviru tematskih okroglih miz obravnavani dve glavni temi, in
sicer upravljanje, analize in modeli za čezmejno povodje reke Soče ter Soča kot blagovna
znamka z vidika turizma, trženja in prepoznavnosti. Dne 31. marca 2015 je bil organiziran šesti
dogodek kapitalizacije oz. konferenca o kapitalizaciji rezultatov projektov s področja
prometa, ki je bila namenjena predstavitvi sinergij med projekti na omenjenem področju in
pregledu nadaljnjih možnosti sodelovanja v prihodnosti. Na tematskih omizjih so udeleženci
razpravljali o izboljšanju dostopnosti in ukrepih za spodbujanje intermodalnosti ter o trajnostni
čezmejni mobilnosti.
OU je s pomočjo STS redno spremljal napredek pri izvajanju posameznih projektov, kar je
prispevalo k izboljšanju upravljanja le-teh, tudi s pomočjo organiziranih srečanj z upravičenci in
posameznih pobud na lokalni in evropski ravni (npr. udeležba na javnih dogodkih, sejmih, itd.).
V letu 2014 je bilo tudi spremljanje izvajanja projektov intenzivnejše.
V zvezi s sredstvi 4. prednostne naloge velja izpostaviti, da je NO v okviru 55. dopisne seje
odobril spremembo finančnega načrta na osnovi prošnje vodilnega partnerja (Avtonomna dežela
Furlanija Julijska krajina in Dežela Veneto) ter projektnega partnerja (Republika Slovenija) v
zvezi s prenosom sredstev med kategorijami izdatkov.
Kot je bilo že opisano v točki 1.2. so bili v letu 2014 izvedeni postopki javnega naročanja
storitev, navedeni v spodnji tabeli.
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Št.

Predmet razpisa

Stanje na dan 31.03.2015

1a Storitve konsekutivnega in simultanega 07.06.2013: datum in ura začetka roka za predložitev
prevajanja iz italijanščine v slovenščino ponudb (Ponudba preko Elektronskega trga za javno
in obratno
naročanje/CONSIP)
18.06.2013: zadnji rok za predložitev ponudb
Maksimalni znesek po pogodbi:
17.05.2013: sklenitev pogodbe (št. zad. 14/2013)
19.000,00 EUR (brez DDV)
31.12.2013: zaključek trajanja pogodbe. Storitev je
podaljšana od 01.01.2014 do 30.06.2014
IZVAJALEC:
I.C.S. - International Conference
Service
1b Storitve konsekutivnega in simultanega 30.05.2014: začetek postopka javnega naročanja in
prevajanja iz italijanščine v slovenščino začetek zbiranja ponudb (v nadaljevanju ponudba) preko
in obratno
Elektronskega trga za javno naročanje/CONSIP)
16.6.2014: zadnji rok za predložitev ponudb
Maksimalni znesek po pogodbi (brez
17.06.2014: začasna izbira izvajalca storitve
DDV): 20.000,00 EUR (brez DDV)
29.08.14: dokončna izbira izvajalca storitve
IZVAJALEC:
15.09.14: urgentna izvedba in potrditev pogodbe
I.C.S. - International Conference
15.9.2014: sklenitev pogodbe (št. zad. 14/2014), ki velja
Service
do 31.12.2015
2a Najem prevajalske opreme za tehnične
sestanke
Maksimalni znesek po pogodbi:
19.000,00 EUR (brez DDV)
IZVAJALEC:
I.C.S. - International Conference
Service

2b Najem prevajalske opreme za simultano
prevajanje na strokovnih sestankih v
okviru Programa
SKLOP 1 (montaža, odstranitev in
namestitev sistema za simultano
prevajanje na sestankih TF 2014-2020
/delovnih skupin in organov Programa)
SKLOP 2 (sistem za simultano
prevajanje Bidule na srečanjih TF 20142020 /delovnih skupin in organov
Programa)
SKLOP 3 (montaža, odstranitev in
namestitev sistema za simultano
prevajanje na srečanjih z
upravičenci/širšo javnostjo)
Maksimalni znesek po pogodbi:
28.200,00 EUR (brez DDV)
IZVAJALEC: TECNOLIGHT SRL
3a Storitev cateringa na srečanjih TF
Italija-Slovenija 2014-2020 v letu 2013.
Maksimalni znesek po pogodbi: 5.000,00
EUR (brez DDV)

07.06.2013: začetek postopka javnega naročanja in
začetek zbiranja ponudb na ETJN/CONSIP
18.06.2013: zadnji rok za predložitev ponudb
17.05.2013: sklenitev pogodbe (št. zad. 14/2013). Storitev
je podaljšana od 01.01.2014 do 30.06.2014

30.07.14: začetek postopka javnega naročanja
08.08.14: začetek zbiranja ponudb (RDO) št. 568263 preko
Elektronskega trga za javno naročanje/CONSIP
5.9.2014: zadnji rok za predložitev ponudb
08.09.2014: začasna izbira izvajalca storitve
17.10.2014: dokončna izbira izvajalca storitve
4.11.2014: urgentna izvedba sklopa 1
31.10.2014: sklenitev pogodb (SKLOP 1: št. zad. 20/2014 z
dne 31.10.14; SKLOP 2: št. zad. 22/2014 z dne 31.10.14;
SKLOP 3: št. zad. 23/2014 z dne 31.10.14), v veljavi do
31.12.2015

06.06.2013: začetek postopka javnega naročanja in
začetek zbiranja ponudb na ETJN/CONSIP
17.06.2013: zadnji rok za predložitev ponudb. Ni prispela
nobena ponudba.
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Št.

Predmet razpisa

Stanje na dan 31.03.2015

IZVAJALEC:
FERDI SRL

21.06.2013: objava obvestila o raziskavi trga
02.07.2013: zadnji rok za predložitev ponudb. Ni prispela
nobena ponudba.
04.07.13: pošiljanje prošenj za pridobitev ponudb
17.07.13: izbira izvajalca (št. zad. 16019). Storitev je
podaljšana od 01.01.2014 do 30.06.2014
3b Storitev cateringa na srečanjih TF 2014- 17.10.2014: začetek postopka javnega naročanja in
2020/delovnih skupin in organov
začetek zbiranja ponudb na ETJN/CONSIP
Programa.
27.10.2014: zadnji rok za predložitev ponudb
Maksimalni znesek po pogodbi: 8.000,00 31.10.14: sklenitev pogodbe (št. zad. 21/2014) do
EUR (brez DDV)
31.12.2015
IZVAJALEC:
COOPERATIVA SOCIALE LAVORATORI
UNITI F. BASAGLIA SOC. COOP. ONLUS
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Predmet razpisa

4a Storitev tehnične pomoči pri pripravi
dokumentacije za začetek novega
programskega obdobja 2014-2020
Skupni znesek: 95.711,00 EUR (brez
DDV)

CIG št. 5126461970 (Sklop 1 »Predhodno
vrednotenje Operativnega programa
Italija-Slovenija 2014-2020 v okviru cilja
Evropskega teritorialnega sodelovanja,
skladno s čl. 48 predloga Uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta COM
(2011) 615 z dne 14.03.2012 z nakn.
dop. in spr.«)
Ocenjena vrednost: 54.670,00 EUR
(brez DDV)
Znesek po pogodbi za Sklop 1:
54.000,00 EUR (brez DDV)

Stanje na dan 31.03.2015
26.03.13: objava obvestila na evropskem portalu javnih
naročil TED in na uradni spletni strani Avtonomne dežele
Furlanije Julijske krajine (www.regione.fvg.it) ter na
spletni strani Programa www.ita-slo.eu.
29.05.13: objava razpisa v Uradnem listu Republike Italije
št. 62 in - skupaj z razpisno dokumentacijo - na profilu
naročnika pri naročniku - oziroma na uradni spletni strani
Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine
(www.regione.fvg.it), na spletni strani Programa www.itaslo.eu -, na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo,
skladno z odlokom Ministra za javna naročila z dne 6. aprila
2001, št. 20, in na spletni strani Osservatorio, skupaj s
povezavo na objavo v Uradnem listu.
24.06.13: zadnji rok za predložitev ponudb

Sklop 1: edina ponudba, ki je prispela za sklop 1, je bila
ponudba začasnega združenja podjetij v ustanavljanju
GRETA Associati (z uradnim sedežem v Benetkah, S. Polo
2605, ID za DDV 02474000276)/MK Projekt d.o.o. (s
sedežem v ŠMARJU PRI JELŠAH – Slovenija - Rogaška Cesta
25, ID za DDV SI87278855)

IZVAJALEC:
Associazione Temporanea d’Impresa
(ATI) GRETA Associati/
MK Projekt
d.o.o.
CIG n. 5126525E3F (Sklop 2 »Tehnična
pomoč pri pripravi dokumentacije za
začetek novega programskega obdobja
Italija-Slovenija 2014-2020«)
Ocenjena vrednost: 41.041,00 EUR
(brez DDV)
Ni bilo ponudb.

Sklop 2: ni bilo ponudb

18.07.2013: dokončna izbira izvajalca za Sklop 1, in sicer
ATI GRETA Associati/MK Projekt d.o.o.
23.08.13: dokončna izbira izvajalca za Sklop 1 stopi v
veljavo
11.12.2013: sklenitev pogodbe (št. zad. 19/2013)
23.12.14: odobritev podaljšanja pogodbe do 31.07.15
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4b Storitev tehnične pomoči pri pripravi
dokumentacije za začetek novega
programskega obdobja 2014-2020
CIG št. 52928061AF (Sklop 2 »Tehnična
pomoč pri pripravi dokumentacije za
začetek novega programskega obdobja
Italija-Slovenija 2014-2020«)
Izklicna cena sklopa: 41.041,00 EUR
(brez DDV)
Znesek po pogodbi: 28.900,00 EUR
(brez DDV)

Stanje na dan 31.03.2015
18.07.2013: začetek novega postopka s pogajanji na podl.
čl. 57, točka 2, črka a), Zakonod. odl. 163/2006 z nakn.
dop. in spr. za izbiro izvajalca za sklop 2.
24.10.2013: dokončna izbira izvajalca za Sklop 2
26.6.2014: sklenitev pogodbe (št. zad. 10/2014)
10.12.2014: odobritev podaljšanja pogodbe do 30.6.2015

IZVAJALEC:
MERIDIANA ITALIA srl
4c Storitve, ki niso vključene, a so
potrebne za zaključek izvajanja
pogodbe št. 10/SCTE/2014 z dne 9.
junija 2014 (pogodba o dodelitvi v
izvajanje Sklopa 2 – »Tehnična pomoč
pri pripravi dokumentacije za začetek
novega programskega obdobja ItalijaSlovenija 2014-2020«).

13.12.2014: Pošiljanje vabila
31.12.2014: zadnji rok za predložitev ponudb
27.02.14: začasna izbira izvajalca

Izklicna cena sklopa: 14.000,00 EUR
(brez DDV)
Znesek po pogodbi: 13.720,00 EUR
(brez DDV)
IZVAJALEC:
MERIDIANA ITALIA srl
5 Najem opremljene dvorane za 10.
srečanje TF Interreg V-A ItalijaSlovenija 14-20
Izklicna cena sklopa: 5.000,00 EUR
(brez DDV)
Znesek po pogodbi: 2.311,56 EUR
(brez DDV)

11.9.2014: Prošnje za pridobitev ponudb
15.9.2014: zadnji rok za predložitev ponudb
15.09.14: oddaja naročila v izvajanje (št. zad. 25786 z
istega dne)

IZVAJALEC:
NH HOTEL TRIESTE
6 Izobraževanje o postopkih javnega
naročanja
(Trst, 6. februar 2014)
Znesek po pogodbi: 596,70 EUR
(brez DDV)

31.01.14: začetek postopka in neposredna dodelitev
naročila (Št. zad. 3245 z istega dne)

IZVAJALEC:
Maggioli Formazione e Consulenza
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7 Tečaja usposabljanja o postopkih
javnega naročanja (Mestre, 15. april
2014 in Videm, 17. april 2014)
Znesek po pogodbi z dne 15.04.14:
175,50 EUR (brez DDV)
Znesek po pogodbi z dne 17.4.2014:
360,00 EUR (brez DDV)

Stanje na dan 31.03.2015

12.3.2014: začetek postopka in neposredna dodelitev
naročila (št. zad. 7926 z istega dne)

IZVAJALEC:
Maggioli Formazione e Consulenza

Poleg zgoraj navedenih postopkov se je za potrebe organov v okviru Programa, skladno z določili
italijanske zakonodaje za naročila pod mejno vrednostjo, nadaljevala dobava storitev mobilne
telefonije (naročnina za štiri telefonske številke mobilnega omrežja).
V letu 2014 so si organi Programa v okviru sistema upravljanja in nadzora prizadevali izboljšati
učinkovitost programskih aktivnosti z namenom omogočiti upravičencem učinkovito izvajanje
projektnih aktivnosti, ne da bi pri tem nastale nepravilnosti, ki so bile ugotovljene s strani RO v
vzorcu projektov iz leta 2013.
V letu 2014 je bilo v vzorcu zajeto višje število projektov napram letu 2013 (36 operacij) in ni
bilo ugotovljenih sistemskih napak. Ukrepi, uvedeni s strani organov Programa so bili uspešni,
redna podpora upravičencem ter dopolnitve priročnikov in obrazcev so prispevale k izboljšanju
vodenja postopkov s strani upravičencev ter k znižanju stopnje napake.
Izvajanje priporočil in korektivnih ukrepov, skladno z revizijami sistemov in operacij, ki so bile
opravljene v letu 2014 na osnovi člena 62.1 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, je opisano v
poglavju 1.2, v delu, ki se nanaša na dejavnost RO.

Tudi v letu 2014 se nadaljuje uporaba informacijskega sistema 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 ročnega vnosa. Obenem sistem prispeva k
zmanjševanju gold platinga, saj zmanjšuje administrativne obveznosti upravičencev in omogoča
izmenjavo podatkov med deležniki 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 PREDLOŽITEV 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
46.768.770,548 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
CLIMAPARKS
Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij
Rete transfrontaliera per la gestione sostenibile dell’ambiente
1.1
SIGMA 2
e la biodiversità / Čezmejna mreža za sonaravno upravljanje
okolja in biotske raznovrstnosti
Il porto e la gestione dei rischi industriali ed ambientali /
1.2
SAFE-PORT
Obvladovanje industrijskih in okoljskih tveganj v pristanišču
PN1
Accessibilità e sviluppo per il ri-lancio dell’area dell’Adriatico
1.3
ADRIA A
interno / Razvoj dostopnosti za oživitev jadranskega zaledja
Rete ciclistica intermodale transfrontaliera /
1.3
INTERBIKE
Čezmejne intermodalne kolesarske povezave
Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione
1.4
CARSO - KRAS
territoriale / Trajnostno upravljanje naravnih virov in
teritorialna kohezija
Competitività delle PMI – Innovazione e cooperazione tra
2.1
ICON
imprese / Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno
podjetništvo
Co-generazione di conoscenza competitiva tra le università e
2.1
KNOW US
le PMI / Soustvarjanje konkurenčnega znanja med univerzami
in MSP
Valorizzazione e promozione di itinerari turistici “slow” tra
2.2
SLOWTOURISM
l'Italia e la Slovenia / Valorizacija in promocija turističnih
PN2
“slow” poti med Italijo in Slovenijo
Centro Interregionale di Tecnologie Fotoniche Ultra-veloci per
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
2.3
TRANS2CARE
Tecnologico per il Miglioramento della Sanità /
Transregionalno omrežje za inovacijo in prenos tehnološkega
znanja za izboljšanje zdravstva
Plurilinguismo quale ricchezza e valore dell'area
3.2
JEZIK-LINGUA
transfrontaliera italo-slovena / Večjezičnost kot bogastvo in
vrednota čezmejnega slovensko-italijanskega območja
PN3
Musei sloveni e italiani in rete /
3.2
OPENMUSEUMS
Mreža slovenskih in italijanskih muzejev
Parco Archeologico dell’Alto Adriatico /
3.2
PArSJAd

8

Pri navedenem znesku je bilo upoštevano finančno preoblikovanje projektov (znižanje sofinanciranja) zaradi
nedoseganja ciljne porabe za leto 2013 ter so bili upoštevani finančni popravki (znižanje izdatkov za leto 2013), zaradi
nepravilnosti, ki jih je ugotovil RO, v skladu s sklepom NO, sprejetim na seji z dne 15.07.2014, ki je potekala na
Bledu.
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Arheološki parki severnega Jadrana
Progetto per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio
culturale condiviso / Projekt za poznavanje in dostopnost
skupne kulturne dediščine
E-Health nella macroarea transfrontaliera /
3.3
E-HEALTH
E-Zdravje na čezmejnem območju
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih
3.2

SHARED CULTURE

Strateški projekti so v letu 2014 bistveno pospešili izvajanje aktivnosti z namenom doseganja
zastavljenih ciljev in rezultatov do datuma zaključka projekta, ki je naveden v Pogodbi o
dotaciji sofinanciranja, sklenjeni med vodilnim partnerjem in OU, kot tudi v prijavnici.
Pospešitev izvajanja ni v celoti nadomestila zaostankov v izvajanju s preteklih let, zato je bil OU
na podlagi odločitve, ki jo je NO sprejel v okviru 53. dopisne seje z dne 31. januarja 2014, št.
zadeve 3024/FIN (glej tabelo na strani 45, ki vsebuje povzetek odločanja NO), pri vseh strateških
projektih, primoran zahtevati znižanje sofinanciranja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih ciljnih
vrednosti porabe sredstev in samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti za leto 2013. Pri
projektu CLIMAPARSK se sofinanciranje ni znižalo, ker se je projekt zaključil 31. decembra 2013.
Večji del projektov se približuje zaključku in pričeli so s pripravo dokumentacije, potrebne za
zaključno poročanje o izdatkih.
Veliko projektov je začelo z izvajanjem postopkov za pripravo zaključnih dogodkov, namenjenih
predstavitvi rezultatov v primerjavi z zastavljenimi cilji, skladno z zahtevami razpisa. V zvezi s
tem velja izpostaviti, da je kontrola na kraju samem predstavljala pomemben vidik, saj so člani
STS in prvostopenjske kontrolne enote pri posameznih upravičencih preverili dokumentacijo,
povezano s izvajanjem projekta in izdatki, ki mora biti skladna z veljavno nacionalno in evropsko
zakonodajo ter določili Navodil za poročanje za upravičence.
STS je redno spremljal izvajanje 16 strateških projektov in upravičencem pomagal in jih
usmerjal pri pripravi dokumentacije, ki zadeva: projektne spremembe (prenos sredstev med
projektnimi partnerji, med kategorijami izdatkov), predplačila, izvajanje aktivnosti izven
upravičenega območja ter prošnje za podaljšanje obdobja izvajanja projekta. Obenem je STS
nudil ustrezno tehnično pomoč pri pripravi poročil VP in zahtevkov za izplačilo.
Upravičenci nekaterih strateških projektov, kot na primer SAFEPORT, OPENMUSEUMS, PARSJAD in
E-HEALTH so se odločili za uvedbo posebnih ukrepov za pospešitev izvajanja, ki jih je predlagal
OU na podlagi pooblastila NO. Ukrepi so omogočili spremembe na projektni ravni, in sicer
prerazporeditev sredstev znotraj partnerstva ali med kategorijami izdatkov, oziroma izvedbo
dodatnih projektnih aktivnosti. Posledično so projektni partnerji povišali porabo sredstev in
znižali potencialni znesek znižanja sredstev, v primeru nedoseganja predvidne ciljne porabe
oziroma odstotkov porabe, predvidenih v pogodbi.
Znižanje sofinanciranja projektov, ki v letu 2013 niso dosegli ciljne porabe, je bilo posledica
samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti s strani EK, skladno s čl. 98 Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006. Posledično je bilo potrebno spremeniti opise stroškovnega načrta in prijavnice 15
projektov. Po odobritvi, s strani EK, prošnje OU za upoštevanje izjeme od samodejnega
prenehanja prevzetih obveznosti, skladno z določili čl. 96, črke c) Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 in znižanja skupne vrednosti samodejno prenehanih obveznosti, so bila projektom
dodeljena dodatna sredstva, sorazmerno z deležem predhodnega znižanja sredstev. Posledično
je bilo potrebno ponovno spremeniti opise stroškovnih načrtov in prijavnice za vse projekte, ki
so prejeli dodatna sredstva. Edini strateški projekt, ki dodatnih sredstev ni sprejel, je projekt z
akronimom TRANS2CARE.
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Spodnja tabela vsebuje podatke o večjih spremembah (število in vrsta spremembe), za katere so
zaprosili VP projektov sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 01/2009 in jih je odobril OU
oziroma v primerih, kjer to določa notranji pravilnik, NO do dneva priprave tega letnega
poročila.

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

PN 1

PN 2

PN 3

Akronim
projekta

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

Climaparks

9

1

8

7

1

1

0

Sigma 2

12

2

5

6

2

2

2

Carso - Kras

14

2

9

6

4

2

4

Adria A

10

4

8

5

2

3

1

Safeport

5

1

5

0

0

0

0

Interbike

11

0

5

4

2

0

2

Slowtourism

10

1

6

1

0

3

3

Citius

7

1

6

0

1

1

0

Icon

21

2

11

0

4

3

7

Know Us

8

1

4

0

0

4

2

Trans2Care

7

0

5

5

1

0

0

Jeziklingua

11

0

8

3

1

5

0

E-Health

10

1

11

2

1

3

0

Shared Culture

12

0

8

3

3

2

2

Parsjad

7

0

6

1

1

3

2

Openmuseums

5

2

4

2

1

2

0

45

24

34

25

Skupaj –
159
18
129
strateški projekti
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih
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RAZPIS ŠT. 02/2009 ZA PREDLOŽITEV STANDARDNIH PROJEKTOV
V okviru javnega razpisa za predložitev standardnih projektov je bilo odobreno sofinanciranje 51
projektov v skupni vrednosti 53.586.966,399 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).
Od 51 projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa za standardne projekte št. 02/2009,
velja izpostaviti, da je bilo sofinanciranje projektov MODEF (prednostna lestvica prednostne
naloge 1) in CAMAA (prednostna lestvica prednostne naloge 2) odobreno naknadno v primerjavi z
ostalimi standardnimi projekti. Sofinanciranje projektov MODEF in CAMAA prvotno ni bilo
odobreno zaradi pomanjkanja razpoložljivih sredstev za sofinanciranje v celoti. NO je naknadno
odobril, da se preostanki sredstev na omenjenih prednostnih nalogah uporabijo za sofinanciranje
obeh projektov, pri katerih je bilo izvajanje aktivnosti, predvidenih v posameznih delovnih
sklopih, v letu 2013 v polnem teku.
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

SALTWORKS

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

1.1

BioDiNet

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

1.1

ADRIAWET 2000

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

1.1

TESSI

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

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

1.2

FUTURELIGHTS

L’illuminazione del futuro /
Javna razsvetljava prihodnosti

1.2

ASTIS

1.2

EnergyViLLab

PN1

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

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

9

Pri navedenem znesku je bilo upoštevano finančno preoblikovanje projektov (znižanje sofinanciranja) zaradi
nedoseganja ciljne porabe za leto 2013 ter so bili upoštevani finančni popravki (znižanje izdatkov za leto 2013), zaradi
nepravilnosti, ki jih je ugotovil RO, v skladu s sklepom NO, sprejetim na seji z dne 15.07.2014, ki je potekala na
Bledu.
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Specifični
cilj Prednostna
naloga

Operativni
cilj

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

Akronim projekta

Naslov projekta

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
onesnaževanja 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 onesnaževanja 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 onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano
upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda – Občina Premariacco

ISO-GIO

ISO – RE

GEP

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 onesnaževanja okolja, varstvo in
koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko
zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina San
Giovanni al Natisone

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 onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano
upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda – Občina Remanzacco
Joint Geo-Information System (GIS) for Emergency
Protection of Drinking Water Resources /
Sistema informativo territoriale (GIS) congiunto per la
protezione delle risorse d'acqua potabile in casi di
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Specifični
cilj Prednostna
naloga

Operativni
cilj

Akronim projekta

Naslov projekta
emergenza /
Skupni geoinformacijski sistem (GIS) za varovanje virov
pitne vode v izrednih dogodkih

PN2

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 onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano
upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda – Občina Pavia di Udine

1.2

HYDRO KARST

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

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

1.3

CroCTaL

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

1.3

TIP

Piattaforma Integrata Transfrontaliera /
Čezmejna integrirana platforma

1.4

IDAGO

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

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

2.1

TRANSARMON

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

2.2

Heritaste

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

2.2

AGROTUR

Agroturistica carsica / Kraški agroturizem

2.2

MOTOR

Incubatore turistico mobile /
Mobilni turistični inkubator

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

LANATURA

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

2.2

SOLUM

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

2.2

T-lab

Laboratorio delle opportunità turistiche delle regioni
transfrontaliere di Slovenia e Italia / Laboratorij turističnih
priložnosti obmejnih regij Slovenije in Italije

2.3

GLIOMA

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

Operativni
cilj

Akronim projekta

Naslov projekta

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

2.3

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 živinorejskih obratih

2.3

INNOVAQUA

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

2.3

WINE NET

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

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 mrež sodelovanja za ovrednotenje znanja
in virov na območju

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

3.2

PESCA

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

3.2

EDUKA

Educare alla diversità /
Vzgajati k različnosti

3.2

ALISTO

Ali sulla storia /
Na krilih zgodovine

3.2

Living Fountains

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

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

3.2

CAMAA

2.3

2.4

PN3

3.3

JULIUS

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

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
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Specifični
cilj Prednostna
naloga

Operativni
cilj

Akronim projekta

Naslov projekta
Jadrana

3.3

IntegrAid

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

3.3

PANGeA

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

3.3

SIGN

Network genetico sloveno-italiano /
Slovensko italijanska genetska mreža

3.3

e-surgerynet

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

3.3

e-cardionet

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

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
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

Tudi v primeru standardnih projektov, so številni upravičenci, enako kot pri strateških projektih,
pričeli s postopki zaključevanja in izvedbo dogodkov za širjenje rezultatov projekta.
Tudi upravičenci standardnih projektov so se odločili za uvedbo ukrepov za pospešitev izvajanja,
kar je v nekaterih posameznih primerih, kot na primer pri projektu MACC, omogočilo razširitev
partnerstva in vključitev novih partnerjev, na katere so bile prenesene določene projektne
aktivnosti in finančna sredstva.
Znižanje sofinanciranja projektov, ki v letu 2013 niso dosegli ciljne porabe, je bilo posledica
samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti, skladno s čl. 98 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
Posledično je bilo potrebno spremeniti opise stroškovnega načrta in prijavnice 50 projektov. Po
odobritvi, s strani EK, prošnje OU za upoštevanje izjeme od samodejnega prenehanja prevzetih
obveznosti, skladno z določili čl. 96, črke c) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in znižanja skupne
vrednosti samodejno prenehanih obveznosti, so bila projektom dodeljena dodatna sredstva,
sorazmerno s predhodnim deležem znižanja sredstev. Posledično je bilo potrebno ponovno
spremeniti opise stroškovnih načrtov in prijavnice za vse projekte, ki so prejeli dodatna
sredstva. Projekti ENERGYVILLAB, PROFILI, LIVING FOUNTAINS, CAMAA in SEA dodatnih sredstev
niso sprejeli.
Skladno s Pogodbo o dotaciji sofinanciranja in prijavnico se tudi številni standardni projekti
približujejo k zaključku projektnih aktivnosti, čeprav beležimo zamude pri porabi sredstev. V
okviru razpisa za standardne projekte je bilo znižanje sofinanciranja, na podlagi odločitve NO z
dne 31. januarja 2014 (53. dopisna seja), zahtevano pri 49-ih od 51-ih projektov. Znižanje
sofinanciranja je nastalo kot posledica neizpolnjevanja pogodbenih letnih ciljev porabe in
samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti za leto 2013. V zvezi s časovnim okvirom
izvajanja in trajanja projektov, poglavje 2.1.2 (del namenjen razpisu št. 02/2009 za standardne
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projekte) vsebuje pregled datumov sklenitve Pogodb o dotaciji sofinanciranja za posamezni
projekt.
STS je upravičencem 51 standardnih projektov, sofinanciranih v okviru razpisa št. 02/2009
večkrat posredoval ustrezna navodila za pripravo dokumentacije priložene k Pogodbi o dotaciji
sofinanciranja, in sicer za izvedbo izplačil s strani OP, pri pripravi in pridobitvi Izjave o plačanih
prispevkih (»DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva«), obrazcev za določitev načina
izplačila za posamezne upravičence ter dokumentaciji s področja boja proti mafiji na podlagi
italijanske zakonodaje.
Ravno tako je STS upravičencem posredoval usmeritve glede administrativnih postopkov,
postopkov javnega naročanja, pridobivanja dovoljenj in koncesij v zvezi z načrtovanimi
investicijami, kot tudi v zvezi z upravičenostjo izdatkov, predvsem kar zadeva kategorijo
izdatkov za delo zaposlenih in zunanjih sodelavcev ter za nakup opreme.
Tudi v okviru standardnih projektov so VP predložili številne prošnje za projektne spremembe, ki
so v večini primerov prispevale k prerazporeditvi sredstev med kategorijami izdatkov in med
različnimi projektnimi partnerji.
Spodnja tabela vsebuje podatke o večjih spremembah (število in vrsta spremembe), za katere so
zaprosili VP projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 02/2009 in jih je OU oziroma v
primerih, kjer to določa notranji pravilnik NO odobril do dneva priprave tega letnega poročila.

Javni razpis št. 02/2009. Spremembe projekta, za katere so zaprosili VP.

Pred.
naloga

Akronim
projekta

CroCTaL

PN 1

Vrsta spremembe, skladno s 4. in 7. členom
Pogodbe o dotaciji sofinanciranja
Št. prošenj
Spremembe Spremembe Podaljšanje
Aktivnosti
za spremembe Spremembe Spremembe
v
delov
trajanja
partnerstva
med
izven
letni
B.5 in E
projekta
kategorijami
upr.
dinamiki
prijavnice
izdatkov
območja
5
2
2
3
3
2
0

TIP

10

1

7

2

2

2

1

SALTWORKS

2

0

3

2

0

1

0

BioDiNet

5

0

4

3

2

0

0

ISO - TO

6

0

3

3

1

1

0

ISO - PRE

1

1

1

1

0

0

0

GOTRAWAMA

4

1

2

1

1

2

0

ISO - PRA

4

2

3

2

1

1

0

ISO - GIO

4

2

3

2

1

1

0

ISO - RE

4

2

3

2

1

1

0

ISO - PA

4

2

3

2

1

1

0

GEP

10

1

8

3

0

0

2

ASTIS

3

0

3

1

0

1

0

IDAGO

3

0

2

0

0

2

0

ADRIAWET 2000

9

2

6

3

2

2

1

EnergyViLLab

6

2

4

3

2

0

2

FUTURELIGHTS

3

0

3

1

0

0

0
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Pred.
naloga

PN 2

PN 3

Akronim
projekta

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

HYDRO KARST

5

1

4

2

1

0

0

TESSI

2

0

1

0

0

1

0

MODEF

4

0

3

2

0

1

0

PROFILI

6

1

5

1

1

1

1

MACC

9

4

4

4

4

2

0

MOTOR

6

1

6

3

3

1

2

WINE NET

7

0

7

0

0

0

0

AGROTUR

13

0

4

1

2

1

8

Heritaste

5

1

4

2

3

1

0

STUDY CIRCLES

5

1

4

2

0

1

0

TRANSARMON

9

0

9

3

1

1

0

UE LI JE II

5

0

5

2

0

1

0

LANATURA

6

0

4

1

2

1

2

IPforSMEs

6

0

5

0

1

2

0

GLIOMA

6

0

3

0

0

1

2

SOLUM

7

1

4

0

1

1

3

T-lab

7

1

4

1

2

2

1

INNOVAQUA

5

0

3

1

1

0

0

BELLIMPRESA

5

0

3

2

1

1

0

PESCA

4

1

2

1

0

0

0

JULIUS

9

3

6

4

2

3

0

EDUKA

7

0

7

3

2

1

0

ALISTO

9

0

4

1

2

2

4

IntegrAid

10

1

9

4

1

2

1

Living Fountains

6

1

4

4

3

1

0

LEX

5

0

5

2

1

1

0

SIIT

3

0

3

1

1

0

0

PANGeA

8

0

4

2

1

1

4

SIGN

8

0

7

4

0

0

1

e-surgerynet

4

1

5

3

1

2

0

S.HO.W.

6

0

3

1

0

2

0

SEA

9

0

5

2

0

1

4

e-cardionet

4

1

4

2

1

2

0

CAMAA

6

0

5

2

1

0

1

97

56

54

40

Skupaj –
299
37
210
standardni projekti
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih
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JAVNI RAZPIS ŠT. 03/2011 ZA PREDLOŽITEV STANDARDNIH PROJEKTOV – SREDSTVA
NAMENJENA OŽJEMU KOPENSKEMU OBMOČJU
V okviru javnega razpisa za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu
kopenskemu območju je bilo odobreno sofinanciranje 20 projektov v skupni vrednosti
18.114.260,8910 EUR. Postopek odobritve je potekal v okviru 12. redne seje NO z dne 6. julija
2012 (glej Letno poročilo o izvajanju 2012).
Sledi seznam projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa za standardne projekte št.
03/2011 – sredstva namenjena ožjemu 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

TRECORALA

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

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

1.2

ENRI

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

1.3

BIMOBIS

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

1.3

TRADOMO

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

2.1

FARmEAT

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

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 priložnosti

2.1

OGV

Orti goriziani /
Goriški vrtovi

2.1

VISO

Viticoltura sostenibile e valorizzazione delle risorse

PN1

PN2

10

Pri navedenem znesku je bilo upoštevano finančno preoblikovanje projektov (znižanje sofinanciranja) zaradi
nedoseganja ciljne porabe za leto 2013 ter so bili upoštevani finančni popravki (znižanje izdatkov za leto 2013), zaradi
nepravilnosti, ki jih je ugotovil RO, v skladu s sklepom NO, sprejetim na seji z dne 15.07.2014, ki je potekala na
Bledu.
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Specifični
cilj Prednostna
naloga

Operativni
cilj

Akronim projekta

Naslov projekta
territoriali nella filiera vitivinicola /
Ovrednotenje obmejnih potencialov trajnostnega
vinogradništva v verigi od pridelovalca do potrošnika

ENJOY_TOUR

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

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 podeželju in skupna promocija
kakovostnih tipičnih izdelkov občin Prepotto in Kanal ob Soči

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

2.3

SHARTEC

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

2.4

MINA

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

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

3.2

ECHOS

Echi transfrontalieri /
Čezmejni odmevi

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 /
Živa krajina Krasa: raziskovalni in izobraževalni projekt na
področju prepoznavanja in valorizacije čezmejne dediščine
in okolja

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

3.2

PratiCons

Pratiche di conservazione del patrimonio architettonico /
Prakse konservatorstva arhitekturne dediščine

2.2

2.2

PN3

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 ožjemu kopenskemu
območju
3.2

ZBORZBIRK

V letu 2013 so projekti začeli s konkretnim izvajanjem projektnih aktivnosti. Upoštevajoč nižje
vrednosti in čas trajanja pogodb v primerjavi s prejšnjima dvema razpisoma, izvajanje tako
imenovanih land border projektov trenutno poteka skoraj pri vseh skladno s pogodbenimi
obveznostmi. Pogodbe za vsak projekt med drugim vključujejo doseganje določene ciljne porabe
sredstev za posamezno leto izvajanja projekta, enako kot v primeru razpisov št. 01/2009 in
02/2009. Zahteve po znižanju sofinanciranja na podlagi odločitve NO z dne 31. januarja 2014
(53. dopisna seja), kot posledica neizpolnjevanja pogodbenih letnih ciljev porabe in
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samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti za leto 2013, je bilo deležno samo 5 od 20
sofinanciranih projektov.
Po odobritvi, s strani EK, prošnje OU za upoštevanje izjeme od samodejnega prenehanja
prevzetih obveznosti, skladno z določili čl. 96, črke c) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in
znižanja skupne vrednosti samodejno prenehanih obveznosti, so bila 4 projektom dodeljena
dodatna sredstva, sorazmerno z deležem predhodnega znižanja sredstev. Posledično je bilo
potrebno ponovno spremeniti opise stroškovnih načrtov in prijavnice projektov BIMOBIS, OGV,
PROTEO in RURAL.
Do 31.12.2014 sta aktivnosti zaključila dva land border projekta, in sicer projekt AGRI-KNOWS
(konec novembra 2014) in NUVOLAK (konec decembra 2014).
V poglavju 2.1.2, in sicer v delu, namenjenem razpisu št. 03/2011 za standardne projekte sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju, so navedeni datumi podpisa Pogodb o
dotaciji sofinanciranja med OU in VP, ki omogočajo pregled trajanja projektov, sofinanciranih v
okviru razpisa št. 03/2011.
STS je upravičencem 20 standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu
območju redno posredoval usmeritve glede administrativnih postopkov, postopkov javnega
naročanja, pridobivanja dovoljenj in koncesij v zvezi z načrtovanimi investicijami, kot tudi v
zvezi z upravičenostjo izdatkov, predvsem kar zadeva kategorijo izdatkov za delo zaposlenih in
zunanjih sodelavcev ter za nakup opreme. Obenem, je nudil stalno tehnično pomoč pri pripravi
poročil VP, posredoval navodila glede rokov poročanja in posredovanja zahtevkov za plačilo OU,
za namene certificiranja s strani OP.
Da je prispelo večje število prošenj za spremembe dokazujejo številni aneksi k Pogodbi o
dotaciji sofinanciranja, ki jih je pripravil STS in sta jih podpisala OU ter VP, ter številni aneksi k
Pogodbi o partnerstvu, pripravljeni po vsaki izvedeni spremembi Pogodbe o dotaciji
sofinanciranja in podpisani s strani VP ter vseh PP.
Spodnja tabela vsebuje podatke o večjih spremembah (število in vrsta spremembe), za katere so
zaprosili VP projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 03/2011 in jih je OU oziroma v
primerih, kjer to določa notranji pravilnik NO odobril do dneva priprave tega letnega poročila.
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Javni razpis št. 03/2011. Spremembe projekta, za katere so zaprosili VP.

Pred.
naloga

PN 1

PN 2

PN 3

Vrsta spremembe, skladno s 4. in 7. členom
Pogodbe o dotaciji sofinanciranja
Spremembe Podaljšanje
Spremembe Spremembe v
delov
trajanja Aktivnosti
med
letni
izven
B.5 in E
projekta
kategorijami
dinamiki
upr.
prijavnice
izdatkov
območja
3
1
0
0
0

Akronim
projekta

Št. prošenj
za
spremembe

Spremembe
partnerstva

Trecorala

4

0

BIMOBIS

8

1

5

2

1

1

1

TRADOMO

2

0

2

1

0

0

0

ENRI

2

0

2

1

0

0

0

CAMIS

9

6

6

2

0

2

1

SHARTEC

6

0

4

3

0

1

2

FarMeat

2

0

2

2

0

0

0

VISO

5

0

4

4

0

0

0

NUVOLAK

3

1

3

1

0

0

0

Mina

2

0

2

2

0

0

0

OGV

6

0

4

1

0

2

1

Proteo

4

0

3

1

1

0

1

RURAL

3

2

1

1

0

1

0

EnjoyTour

4

0

2

3

1

1

0

POT MIRU –
VIA DI PACE

5

0

5

5

0

0

1

ZBORZBIRK

6

0

2

2

0

0

3

8

1

2

2

0

0

3

4

0

3

2

1

1

0

PratiCons

4

0

4

1

0

1

0

ECHOS

4

0

3

1

0

0

0

LIVING
LANDSCAPE
AGRIKNOWS

Skupaj –
standardni projekti –
sredstva namenjena
91
11
61
38
4
10
13
ožjemu kopenskemu
območju
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu
območju
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POVZETEK ODLOČANJA NADZORNEGA ODBORA V REFERENČNEM OBDOBJU TEGA POROČILA
53. dopisna seja

Seja se je zaključila uspešno.

10.–24. januar 2014

Odobritev korekcije formule za izračun samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti.

54. dopisna seja

Seja se je zaključila uspešno.

22. januar–
05. februar 2014

Odobritev predloga ponovne določitve finančnih načrtov projektov v okviru katerih so
bile ugotovljene nepravilnosti, skladno z določili 98. člena Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006.

55. dopisna seja

Seja se je zaključila uspešno.

13.–28. februar
2014

Odobritev spremembe projekta Tehnične pomoči – začasna šifra 4TA03-2009, verzija št.
05/2014, skladno s predlogi sprememb, ki so jih predložili VP (Avtonomna dežela FJK in
Dežela Veneto) in PP Republika Slovenija v zvezi s prenosom sredstev med kategorijami
izdatkov.
Seja se je zaključila uspešno.

56. dopisna seja
12.–19. marec 2014

Odobritev podaljšanja trajanja strateškega projekta PARSJAD, odobritev sprememb
standardnega projekta (sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju) EJOYTOUR,
informacija NO o spremembah partnerstva standardnega projekta GEP in standardnega
projekta (sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju) CAMIS ter odobritev
spremembe naziva nekaterih PP strateškega projekta TRANS2CARE in standardnih
projektov MACC in IPforSMEs.

57. dopisna seja

Seja se je zaključila uspešno.

21.-28. marec 2014

Odobritev predloga, da se EK predloži prošnjo za upoštevanje izjeme od samodejne
prekinitve obveznosti, v skladu s 96. členom – Izjeme od samodejne prekinitve
obveznosti Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
Seja se je zaključila uspešno.

58. dopisna seja
7.-14. april 2014
59. dopisna seja

Pogojna odobritev podaljšanja obdobja trajanja strateškega projekta SAFEPORT.

5.-12. junij 2014
60. dopisna seja

Odobritev sprememb členov 6 in 9bis Tehnično administrativnega sporazuma.
Seja se je zaključila uspešno.

12.-19. junij 2014

Odobritev sprememb standardnega projekta – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu
območju ECHOS.
Informacija NO o spremembah pri standardnih projektih PANGEA in GOTRAWAMA.

15. redna seja NO
na Bledu

1.

Seja se je zaključila uspešno.

61. dopisna seja

Ciljna poraba N+2 za leto 2013: obvestilo o odgovoru EK na prošnjo za upoštevanje
izjeme od samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti;
2. Ciljna poraba N+2 za leto 2014: stanje izvajanja Programa in poročilo o ukrepih za
pospešitev črpanja sredstev – rezultati;
3. Odobritev preoblikovanih prijavnic in opisov stroškovnega načrta, skladno s
prenehanjem prevzetih obveznosti na ravni Programa;
4. Poenostavitev postopkov zaključevanja projektov;
5. Zaključevanje Programa: predstavitev akcijskega načrta;
6. Predlog za spremembo 3. člena – Postopek odločanja Poslovnika NO;
7. Predstavitev aktivnosti za implementacijo Programa INTERREG V A ITALIJA SLOVENIJA 2014-2020;
8. Razno:

Road Map

Drugo
Seja se je zaključila uspešno.

23.-30. junij 2014

Odobritev Letnega poročila o izvajanju 2013.

15. julij 2014
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62. dopisna seja

Seja se je zaključila uspešno.

15.-22. september
2014
63. dopisna seja

Informacija NO o izvajanju člena 96, točke c) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in
predlog spremembe OP ter finančnega načrta Programa.
Seja se je zaključila uspešno.

19.-26. september
2014

Odobritev podaljšanja obdobja trajanja in sprememb standardnega projekta – sredstva
namenjena ožjemu kopenskemu območju LIVING LANDSCAPE.
Odobritev podaljšanja obdobja trajanja standardnih projektov – sredstva namenjena
ožjemu kopenskemu območju NUVOLAK in Agri-knows.
Informacija NO o spremembah standardnega projekta – sredstva namenjena ožjemu
kopenskemu območju FARmEAT.

64. dopisna seja

Seja se je zaključila uspešno.

14.-21. oktober
2014
65. dopisna seja

Odobritev podaljšanja obdobja trajanja standardnega projekta STUDY CIRCLES.
Seja se je zaključila uspešno.

10.-17. november
2014

Odobritev metodologije za dodelitev dodatnih razpoložljivih sredstev po dokončni
odločitvi EK o znesku samodejno prenehanih prevzetih obveznosti za leto 2013 in
metodologije za dodelitev preostankov sredstev po zaključku projektov.

66. dopisna seja

Seja se je zaključila uspešno.

10.-17. december
2014

Odobritev podaljšanja obdobja trajanja standardnih projektov – sredstva namenjena
ožjemu kopenskemu območju BIMOBIS, CAMIS, SHARTEC, LIVING LANDSCAPE,
standardnih projektov IDAGO in GOTRAWAMA ter strateškega projekta SHARED
CULTURE.
Seja se je zaključila uspešno.

67. dopisna seja
23.-30. januar 2015

Odobritev podaljšanja obdobja trajanja in sprememb standardnega projekta – sredstva
namenjena ožjemu kopenskemu območju ENJOY TOUR.
Informacija NO o spremembah standardnega projekta LIVING FOUNTAINS.

68. dopisna seja

Seja se je zaključila uspešno.

19. februar - 02.
marec 2015
69. dopisna seja

Odobritev predloga preoblikovanja finančnih načrtov projektov, v okviru katerih so bile
ugotovljene nepravilnosti, skladno z določili 98. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
Seja se je zaključila uspešno.

23. februar - 02.
marec 2015

Odobritev izvajanja 98. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, in sicer odobritev
uporabe formule, ki jo je NO odobril v okviru 53. dopisne seje za izračun vrednosti
samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti za posamezni projekt, v primeru, da
partnerstvo ne doseže dogovora v zvezi z dodelitvijo dodatnih razpoložljivih sredstev
ter odobritev uporabe formule za dodelitev dodatnih sredstev v okviru standardnega
projekta FUTURELIGHTS.

70. dopisna seja

Seja se je zaključila uspešno.

10.-17. marec 2015

Odobritev sprememb standardnega projekta – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu
območju POT MIRU-VIA DI PACE, odobritev podaljšanja obdobja trajanja standardnih
projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju ENRI in PRATICONS, ter
odobritev sprememb in podaljšanja obdobja trajanja standardnih projektov – sredstva
namenjena ožjemu kopenskemu območju TRADOMO in ECHOS.
Seja se je zaključila uspešno.

71. dopisna seja
12.-19. marec 2015

Odobritev sprememb in podaljšanja obdobja trajanja projektov, ki so sprejeli dodatna
sredstva po dokončni odločitvi EK o vrednosti samodejnega prenehanja prevzetih
obveznosti za leto 2013.
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POSODOBLJENE VREDNOSTI KAZALNIKOV OPERATIVNEGA PROGRAMA
V nadaljevanju sledi seznam kazalnikov s posodobljenimi vrednostmi na dan 31.12.2014, ki so na
podlagi OP razporejeni po naslednjih tipologijah:


vsem projektom skupni kazalniki, ki izkazujejo stopnjo sodelovanja;



kazalniki na programski ravni, ki so porazdeljeni na t.i. kazalnike za »horizontalna
načela«;



splošni kazalniki, ki odražajo čezmejno sodelovanje.

V nadaljevanju navedeni podatki se nanašajo na 87 sofinanciranih projektov na dan 31.12.2014:
16 strateških projektov javnega razpisa št. 01/2009, 51 standardnih projektov javnega razpisa št.
02/2009 in 20 standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju –
javnega razpisa št. 03/2011.
V primerih, kjer je merska enota izražena v odstotkih, je le-ta izračunana glede na skupno
število sofinanciranih projektov (87 projektov) na dan 31.12.2014.
V OP je ciljna vrednost nekaterih kazalnikov izražena v odstotkih. Spodnja tabela vključuje tudi
numerično vrednost, izračunano na osnovi skupnega števila sofinanciranih projektov v okviru
Programa (skupno 87 sofinanciranih projektov na dan 31.12.2014).
VSEM PROJEKTOM SKUPNI
KAZALNIKI, KI IZKAZUJEJO STOPNJO
SODELOVANJA
42 - Projekti, ki upoštevajo dva izmed
naslednjih kriterijev: skupna priprava,
skupno izvajanje, skupno osebje,
skupno financiranje

43 - Projekti, ki upoštevajo tri izmed
naslednjih kriterijev: skupna priprava,
skupno izvajanje, skupno osebje,
skupno financiranje

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

Cilj

Vrednost

Enota

45%

1%

%

39

1*

št.

30%

1%

%

26

1*

št.

25%

98%

%

22

85*

št.

Opis enote
Delež v odstotkih glede
na skupno število
projektov (1., 2. in 3.
prednostna naloga)
Število projektov (1., 2.
in 3. prednostna naloga)
Delež v odstotkih glede
na skupno število
projektov (1., 2. in 3.
prednostna naloga)
Število projektov (1., 2.
in 3. prednostna naloga)
Delež v odstotkih glede
na skupno število
projektov (1., 2. in 3.
prednostna naloga)
Število projektov (1., 2.
in 3. prednostna naloga)
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KAZALNIKI ZA »HORIZONTALNA
NAČELA«

P1 - Spodbujanje trajnostnega razvoja

P2 - Spodbujanje enakih možnosti
(med spoloma in nediskriminacija)
SPLOŠNI KAZALNIKI, KI ODRAŽAJO
ČEZMEJNO SODELOVANJE
46 - Projekti, ki razvijajo skupno rabo
infrastrukture

47 - Projekti, ki razvijajo sodelovanje
na področju javnih storitev

48 - Projekti, ki zmanjšujejo
izoliranost s pomočjo boljše
dostopnosti do prevoznih sredstev,
IKT omrežij in storitev
49 - Projekti, ki spodbujajo in
izboljšujejo skupno varstvo in
upravljanje okolja
50 - Ljudje, ki se udeležujejo skupnih
izobraževalnih dejavnosti ali
usposabljanj
P3 - Projekti, ki spodbujajo raziskave
in razvoj ter inovativne mreže

P4 - Čezmejni projekti malih in
srednje velikih podjetij
P5 - Javna in zasebna telesa, ki
sodelujejo v čezmejnih projektih

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

45%

99%

%

Delež v odstotkih glede
na skupno število
projektov

39

86

št.

Število projektov

10%

91%

%

Delež v odstotkih glede
na skupno število
projektov

9

79

št.

Število projektov

Cilj

Vrednost

Enota

25%

74%

%

Delež v odstotkih glede
na skupno število
projektov

22

64

št.

Število projektov

20%

71%

%

Delež v odstotkih glede
na skupno število
projektov

17

62

št.

Število projektov

25%

48%

%

Delež v odstotkih glede
na skupno število
projektov

22

42

št.

Število projektov

15%

83%

%

Delež v odstotkih glede
na skupno število
projektov

13

72

št.

Število projektov

350

2.998

št.

Število oseb

10%

69%

%

Delež v odstotkih glede
na skupno število
projektov

9

60

št.

Število projektov

5%

57%

%

Delež v odstotkih glede
na skupno število
projektov

4

50

št.

Število projektov

500

914

število

11

Opis enote

Število

(*) Vrednosti vsem projektom skupnim kazalnikov, ki izkazujejo stopnjo sodelovanja, in sicer kazalnika »42
- Projekti, ki upoštevajo dva izmed naslednjih kriterijev: skupna priprava, skupno izvajanje, skupno
osebje, skupno financiranja« in »43 - Projekti, ki upoštevajo tri izmed naslednjih kriterijev: skupna

11

Odstotek kazalnika P4 je znižan na 57% izključno zaradi tipkarske napake v Letnem poročilu za leto 2013, v
katerem je bil naveden odstotek 87%.
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priprava, skupno izvajanje, skupno osebje, skupno financiranje«, so zelo nizke, kajti 85 od 87
sofinanciranih projektov upošteva vse štiri izmed naslednjih kriterijev sodelovanja: skupna priprava,
skupno izvajanje, skupno osebje, skupno financiranje (kazalnik 44) in dokazuje visoko stopnjo
sodelovanja. Zgolj 2 sofinancirana projekta upoštevata samo dva oziroma tri izmed naštetih kriterijev
sodelovanja.

V zvezi s preostalimi vrednostmi naštetih skupnih kazalnikov OP velja izpostaviti, da so se do
danes okoliščine, prisotne v času priprave predhodnega vrednotenja in določanja ciljnih
vrednosti, bistveno spremenile. Ciljne vrednosti kazalnikov so bile prenizko vrednotene,
dosežene vrednosti pa so, zahvaljujoč odličnemu odzivu (914 upravičencev) in visokemu številu
sodelujočih partnerjev pri posameznem projektu (do 30 partnerjev pri projektu), zelo visoke.
Slednje je privedlo do znatne razlike med ocenjenimi ciljnimi vrednostmi in dejansko doseženimi
vrednostmi. Na primer, splošni kazalnik »P5 - Javna in zasebna telesa, ki sodelujejo v čezmejnih
projektih«, ki prikazuje število sodelujočih upravičencev v okviru Programa, presega ciljno
vrednost za več kot 400 enot. Na visoko doseženo vrednost splošnega kazalnika »50 - Ljudje, ki
se udeležujejo skupnih izobraževalnih dejavnosti ali usposabljanj«, ki za 7 krat presega
predvideno ciljno vrednost, pa vpliva 7 projektov (3 strateški projekti z akronimi Climaparks,
Sigma2 in Kras-Carso, in 4 standardni projekti z akronimi Biodinet, T-lab, Integraid in S.HO.W)
od skupno 87 sofinanciranih. V okviru naštetih projektov so namreč upravičenci organizirali
skupne izobraževalne dejavnosti ali usposabljanja, katerih se je udeležilo približno 3.000 ljudi.
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2.1.2 Finančni podatki
V nadaljevanju so navedeni podatki o doseganju ciljne porabe N+2, predvidene za leto 2014.
Za namene doseganja ciljne porabe (skupna vrednost sredstev ESSR v višini 78.195.037,25 EUR)
je OU v sodelovanju s programskimi partnerji, že v letu 2013, poskrbel za okrepitev
prvostopenjskih kontrolnih enot v Italiji in Sloveniji in uvedel ustrezne ukrepe za zagotavljanje
pravilnega in pravočasnega izvajanja predvidenih aktivnosti ter povišanje vrednosti certificiranih
izdatkov.
OU in programski partnerji so bili pri izvajanju programskih aktivnosti in doseganju ciljne porabe
v letu 2014 uspešni, saj za omenjeno leto ne beležimo samodejnega prenehanja prevzetih
obveznosti, temveč je bila letna ciljna poraba, ki jo določa EK, dosežena in presežena (glej
spodnjo tabelo s podatki o ciljni porabi za leto 2014).
Med uvedenimi ukrepi je OU, tako kot leta 2012 in 2013, za upravičence javnih razpisov št.
01/2009, št. 02/2009 in št. 03/2011, uvedel možnost predložitve 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.
Tabela v nadaljevanju vsebuje podatke o izdatkih, potrjenih s strani prvostopenjskih kontrolnih
enot in o certificiranih izdatkih s strani OzP ter ciljno porabo, predvideno za leto 2014, ki jo je
bilo potrebno doseči, da bi preprečili samodejno prenehanje prevzetih obveznosti.
Ciljna poraba za leto 2014. Potrjeni in certificirani izdatki.

Cilj N+2 2014 skupno
(ESRR v €)

Certificirani izdatki s strani
Organa za potrjevanje
[14. Zahtevek za plačilo,
28.12.2014] skupno
(ESRR v €)

(A)

(B)

78.195.037,25

83.001.358,68

Izdatki, vključeni v
Izdatki, vključeni v
poročila in potrjeni na dan poročila in potrjeni na dan
31.12.2014 skupno
31.12.2014 skupno
(ESRR v €)
(v €)
(C)

(C)

83.354.850,04

98.064.529,46

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o porabi sredstev na dan 31.12.2014

Obseg certificiranih izdatkov, vključno z izdatki, vključenimi v 28. zahtevku za plačilo, znaša
106,15% ciljne porabe za leto 2013, ki jo je potrebno doseči zato, da se ne izvede samodejnega
prenehanja prevzetih obveznosti, ki ga določa 93. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
Ob upoštevanju da določenih potrjenih izdatkov ni bilo možno certificirati, tudi zaradi zaprtja
deželne računovodske službe in da so bila posledično povračila upravičencem, ki zapadejo pod
pravila o državnih pomočeh, začasno ustavljena, obseg potrjenih izdatkov, o katerih so
upravičenci poročali do 31.12.2014 (tudi ob upoštevanju finančnih popravkov zaradi
nepravilnosti, ki jih je ugotovil RO), presega znesek certificiranih izdatkov, kar potrjuje uspešno
finančno realizacijo projektov v letu 2014.
Podrobnejše informacije o finančni realizaciji posameznih projektov (potrjeni in certificirani
izdatki) so navedene v nadaljevanju tega poročila.
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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

1
2
3
4
Skupno

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 €)

29.607.049,73

29.607.049,73

24.239.672,07

27.688.556,11

24.835.800,80

24.835.800,80

20.680.215,13

23.100.205,95

23.580.776,59

23.580.776,59

19.983.114,47

21.846.686,89

4.977.731,56

4.977.731,56

3.645.837,91

4.704.842,81

83.001.358,68

83.001.358,68

68.548.839,58

77.340.291,76

Vir: pripravil STS na podlagi finančnih podatkov na dan 31.12.2014

Na dan 31.12.2014 ni razpoložljivih nealociranih sredstev na ravni Programa, razen tistih, ki
izhajajo iz nepravilnosti, ki jih je ugotovil RO na izdatkih za leto 2013 (postopek preoblikovanja
finančnih načrtov s strani upravičencev je v teku) in skupno znašajo 55.104,83 EUR. Obenem, so
v skladu z odločitvijo NO razpoložljiva nedodeljena sredstva zmanjšala vpliv samodejnega
prenehanja prevzetih obveznosti zaradi nedoseganja ciljne porabe za leto 2013 na projekte, saj
se je pri preoblikovanju stroškovnih načrtov upoštevalo tudi odločitev, da se razpoložljiva
sredstva upoštevajo pri preoblikovanju finančnega načrta Programa, ki ga zahteva EK.
na programski ravni. V skladu z navedenim, je bil ustrezno preoblikovan tudi finančni načrt
Programa samega, kot zahteva EK.
V nadaljevanju so predstavljeni finančni podatki, ki se nanašajo na posamezne javne razpise
Programa. Dodatne informacije so na voljo v 3. poglavju tega poročila (»Izvajanje po
prednostnih nalogah«).
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JAVNI RAZPIS ŠT. 01/2009 ZA PREDLOŽITEV STRATEŠKIH PROJEKTOV
Tabela v nadaljevanju vsebuje pregled 16 sofinanciranih strateških projektov in odobreno
vrednost za posamezni projekt, v skladu s sklepom NO z dne 15.07.201412. Pri navedenih zneskih
je bilo upoštevano znižanje sredstev zaradi nedoseganja ciljne porabe za leto 2013 ter morebitni
finančni popravki, ki jih je odredil RO (na izdatkih za leto 2013).

Javni razpis št. 01/2009. Sofinancirani projekti in odobrena vrednost.
Odobrena vrednost
projekta
(v €)

Sredstva ESRR
(v €)

Datum podpisa
Pogodbe o
dotaciji
sofinanciranja

Prednostna naloga

Akronim projekta

1

Climaparks

3.236.444,34

2.750.977,69

29/07/2010

1

Sigma 2

3.380.944,39

2.873.802,73

26/07/2010

1

Carso - Kras

3.013.694,40

2.561.640,24

27/07/2010

1

Adria A

2.838.872,34

2.413.041,49

15/07/2010

1

Safeport

2.457.941,45

2.089.250,23

26/09/2011

1

3.027.534,87

2.573.404,64

08/09/2011

Prednostna naloga 1

Interbike
Skupna odobrena
vrednost

17.955.431,79

15.262.117,02

2

Slowtourism

3.590.570,89

3.051.985,26

20/07/2010

2

Citius

2.736.272,69

2.325.831,79

04/08/2010

2

Icon

2.995.936,26

2.546.545,82

19/07/2010

2

Know Us

2.652.443,07

2.254.576,61

30/12/2010

2

2.551.533,51

2.168.803,48

26/07/2011

Prednostna naloga 2

Trans2Care
Skupna odobrena
vrednost

14.526.756,42

12.347.742,96

3

Jeziklingua

2.742.142,92

2.330.821,48

26/07/2010

3

E-Health

2.450.239,19

2.082.703,31

13/07/2010

3

Shared Culture

2.957.533,29

2.513.903,30

26/07/2010

3

Parsjad

2.694.190,65

2.290.062,05

05/08/2010

3

Openmuseums
Skupna odobrena
vrednost

3.442.476,28

2.926.104,84

22/08/2011

14.286.582,33

12.143.594,98

Skupno
46.768.770,54
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

39.753.454,96

Prednostna naloga 3

Spodnja tabela povzema stanje prevzetih obveznosti in izdatkov, potrjenih s strani
prvostopenjskih kontrolorjev do 31.12.2014. Iz tabele je razviden napredek v primerjavi s skupno
višino sredstev, dodeljenih strateškim projektom, v skladu s Pogodbo o dotaciji sofinanciranja

12

Projekt Climaparks se je zaključil 31.12.2013 in ni bil deležen preoblikovanja opisa stroškovnega načrta zaradi
samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti v povezavi s ciljno porabo za leto 2013.
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med OU in VP ter ob upoštevanju znižanj zaradi nedoseganja ciljne porabe ter omenjenih
finančnih popravkov po opravljenih revizijah operacij s strani RO.
Stanje je predstavljeno tudi po prednostnih nalogah in projektih.
Primerjava skupnega zneska prevzetih obveznosti s celotnim zneskom sredstev, namenjenih
projektom kaže, da je zmogljivost prevzemanja obveznosti skoraj 100% v primerjavi z obsegom
sredstev, namenjenih strateškim projektom, upoštevajoč, da so projektne aktivnosti v zaključni
fazi pri velikem številu sofinanciranih projektov. Primerjava potrjenih izdatkov, vključenih v
zahtevke za izplačilo, s celotnim zneskom dodeljenih sredstev kaže 87,29% zmogljivosti porabe.
Pregled na ravni posamezne prednostne naloge kaže, da je prednostna naloga 3 najbolj
učinkovita z vidika prevzetih obveznosti (103,03%), saj presega celotno skupno vrednost
projektov (upoštevajoč tudi finančno preoblikovanje projektov, ki je v veliko primerih privedla
do znižanja vrednosti projekta, vrednost prevzetih obveznosti pa je ostala nespremenjena),
medtem ko je odstotek porabe (88,08%), višji v okviru prednostne naloge 2. Na odstotek porabe
vpliva izvajanje projekta ADRIAA, pri katerem beležimo nižji odstotek porabe sredstev (nekoliko
več kot 72% skupne vrednosti projekta).
Pri prednostni nalogi 2 je delež prevzetih obveznosti nekoliko nižji napram prednostni nalogi 3
(98,80%), medtem ko je poraba dobra in dosega 88,08%. Pri prednostni nalogi 1 je delež
prevzetih obveznosti nekoliko nižji napram drugima dvema prednostnima nalogama (98,55%),
medtem ko odstotek potrjenih izdatkov v primerjavi s celotno odobreno vrednostjo projekta
znaša 86,84%.
Natančneje, čeprav na splošno beležimo pospešitev porabe napram preteklim letom,
upoštevajoč tudi finančno preoblikovanje in znižanje vrednosti projektov, v okviru prednostne
naloge 1 projekt Sigma 2 beleži najbolj učinkovito črpanje sredstev z vidika prevzetih obveznosti
(presega celotno vrednost s 109,99%). Obenem, omenjeni projekt beleži tudi najboljše vrednosti
poročanih in potrjenih izdatkov (95,25%). Ob upoštevanju tipologije sofinanciranih aktivnosti v
okviru projektov Interbike (za katerega je bila Pogodba o dotaciji sofinanciranja podpisana z
nekoliko zamude) in AdriaA, na splošno pri izvajanju beležimo dober finančni napredek, čeprav
je le-ta nekoliko težaven.
V okviru prednostne naloge 2, skoraj vsi projekti beležijo prevzete obveznosti v obsegu celotne
vrednosti projekta. Najboljšo porabo sredstev pa beležimo pri projektu Slowtourism (presega
94%). 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 75,19% (Know-Us) in 84,63% (Trans2Care). Napredek pri porabi sredstev je
v primerjavi s preteklimi leti očiten, tudi upoštevajoč že omenjeno finančno preoblikovanje
projektov.
V okviru prednostne naloge 3 najboljši finančni napredek beležita dva projekta: Parsjad (skladno
z napredkom iz preteklega leta), ki pri porabi sredstev glede na skupno vrednost projekta beleži
odstotek v višini 96,68%, in E-health, ki pri porabi sredstev beleži odstotek v višini 91,53%
(upoštevajoč finančno preoblikovanje in znižanje sredstev). Odstotek porabe sredstev pri
projektu Openmuseums, za katerega je bila Pogodba o dotaciji sofinanciranja podpisana v drugi
polovici leta 2011, znaša 82,90% glede na skupno odobreno vrednost projekta. Finančni napredek
projekta Shared Culture (79,60% poraba sredstev) lahko ocenimo kot zmeren.
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Javni razpis št. 01/2009. Finančni napredek pri izvajanju sofinanciranih strateških projektov po posameznih
projektih in prednostnih nalogah na dan 31.12.2014.
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

3.236.444,34

3.236.444,34

2.930.657,43

100,00%

90,55%

1

Sigma 2

3.380.944,39

3.718.737,46

3.220.304,10

109,99%

95,25%

1

Carso - Kras

3.013.694,40

3.013.694,40

2.762.690,50

100,00%

91,67%

1

Adria A

2.838.872,34

2.240.024,30

2.054.620,89

78,91%

72,37%

1

Safeport

2.457.941,45

2.457.941,45

2.153.613,34

100,00%

87,62%

1

Interbike

3.027.534,87

3.027.534,87

2.470.036,18

100,00%

81,59%

Prednostna
naloga 1

Skupna odobrena
vrednost

17.694.376,82 15.591.922,44

98,55%

86,84%

2

Slowtourism

3.590.570,89

3.415.525,27

3.381.336,97

95,12%

94,17%

2

Citius

2.736.272,69

2.736.272,69

2.506.968,26

100,00%

91,62%

2

Icon

2.995.936,26

2.995.936,26

2.753.130,60

100,00%

91,90%

2

Know Us

2.652.443,07

2.652.443,07

1.994.287,55

100,00%

75,19%

2

Trans2Care

2.551.533,51

2.551.533,51

2.159.270,99

100,00%

84,63%

Prednostna
naloga 2

Skupna odobrena
vrednost

14.351.710,80 12.794.994,37

98,80%

88,08%

3

Jeziklingua

2.742.142,92

2.742.142,92

2.378.612,39

100,00%

86,74%

3

E-Health

2.450.239,19

2.450.239,19

2.242.785,92

100,00%

91,53%

3

Shared Culture

2.957.533,29

3.390.006,32

2.354.211,49

114,62%

79,60%

3

Parsjad

2.694.190,65

2.694.190,65

2.607.491,97

100,00%

96,78%

3

Openmuseums

3.442.476,28

3.442.476,28

2.853.692,89

100,00%

82,90%

Prednostna
naloga 3

Skupna odobrena
vrednost

14.719.055,36 12.436.794,66

103,03%

87,05%

46.768.770,54 46.765.142,98 40.823.711,47
Skupaj
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih v MIS

99,99%

87,29%

17.955.431,79

14.526.756,42

14.286.582,33

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 31.12.2014.
Prednostna
naloga

Akronim
projekta

ITALIJA
Furlanija
Julijska krajina
(v €)

SLOVENIJA
(v €)

Veneto
(v €)

SKUPAJ
(v €)

EmiliaRomagna
(v €)

1

Climaparks

650.570,00

264.350,00

664.885,00

1.656.639,34

3.236.444,34

1

Sigma2

479.815,51

520.223,80

84.010,72

2.296.894,36

3.380.944,39

1

Carso Kras

1.256.822,60

0,00

0,00

1.756.871,80

3.013.694,40

1

Adria A

13

1.692.527,79

314.914,02

39.490,00

758.650,53

2.805.582,34

1

Safeport

470.638,97

894.933,64

216.317,40

876.051,44

2.457.941,45

1

Interbike

499.977,65

749.574,99

400.962,59

1.377.019,64

3.027.534,87

Prednostna
naloga 1

Skupaj po
območjih

5.050.352,52

2.743.996,45

1.405.665,71

8.722.127,11

17.922.141,79

2

Slowtourism

350.883,1

625.437,35

1.259.809,11

1.354.441,33

2

Citius

820.778,00

722.672,00

194.162,00

998.660,69

2.736.272,69

2

Icon

1.101.188,56

310.187,90

125.084,35

1.459.475,45

2.995.936,26

2

Know Us

619.045,35

1.018.646,83

250.000,00

764.750,89

2.652.443,07

2

Trans2Care

1.225.579,08

333.051,00

173.530,20

819.373,23

2.551.533,51

Prednostna
naloga 2

Skupaj po
območjih

4.117.474,09

3.009.995,08

2.002.585,66

5.396.701,59

14.526.756,42

3

Jeziklingua

1.805.990,80

60.000,00

0,00

876.152,12

2.742.142,92

3

E-Health

1.037.545,74

319.009,20

100.000,00

993.684,25

2.450.239,19

3

Shared Culture

98.105,64

1.583.246,70

0,00

1.276.180,95

3

Parsjad

199.765,35

1.102.584,00

414.680,60

977.160,70

3

Openmuseums

547.764,59

566.867,69

799.267,80

1.528.576,20

Prednostna
naloga 3

Skupaj po
območjih

3.689.172,12

3.631.707,59

1.313.948,4

5.651.754,22

14.286.582,33

12.856.998,73

9.385.699,12

4.722.199,77

19.770.582,92

46.735.480,54

SKUPAJ
- vse 3 prednostne naloge

3.590.570,89

2.957.533,29
2.694.190,65
3.442.476,28

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

V povezavi s prednostno nalogo 1 skupna sredstva, namenjena strateškim projektom, znašajo
17.955.431,79 EUR. Po spremembah pri prerazporeditvi sredstev po PP (tudi kot posledica
finančnega preoblikovanja projektov zaradi samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti),
odstotek sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem, znaša približno 53,33% oziroma

13

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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9.200.014,68 EUR, brez sredstev namenjenih italijanskim ministrstvom (glej opombo), ki znašajo
339.290,00 EUR14. Podrobneje, upravičencem iz Furlanije Julijske krajine je dodeljenih 28,18%
sredstev prednostne naloge 1, upravičencem iz Veneta nekaj več kot 15%, medtem ko je
upravičencem iz Emilije-Romagne dodeljenih 7,84% sredstev. Slovenskim upravičencem so
dodeljena sredstva v skupni višini 8.722.127,11 EUR, kar znaša 48,67%.
V povezavi s prednostno nalogo 2 skupna sredstva, namenjena strateškim projektom, znašajo
nekoliko več kot 14,5 milijonov EUR. Odstotek sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem,
znaša 85%, oziroma 9.130.054,83 EUR. Tudi v tem primeru, finančne spremembe pri PP vplivajo
na prerazporeditev sredstev po posameznih deželah, ki sodelujejo kot programski partnerji.
Upravičencem iz Furlanije Julijske krajine je dodeljenih 28,34%, upravičencem iz Veneta nekaj
manj kot 21%, medtem ko je upravičencem iz Emilije-Romagne dodeljenih 13,79% sredstev.
Slovenskim upravičencem so dodeljena sredstva v višini 5.396.701,59 EUR, kar znaša 37,15%.
V povezavi s prednostno nalogo 3 skupna sredstva, namenjena strateškim projektom, znašajo
14.286.582,33 EUR. Odstotek sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem znaša 60,44%
oziroma 8.634.828,11 EUR. Natančneje je upravičencem iz Furlanije Julijske krajine dodeljenih
nekaj manj kot 26%, upravičencem iz Veneta 25,42%, upravičencem iz Emilije-Romagne nekaj
več kot 9%. Republiki Sloveniji so dodeljena sredstva v višini 5.651.754,22 EUR, kar znaša
39,56%.
Podrobneje, v okviru prednostne naloge 1 projekt Adria A beleži najvišji delež sredstev (nad
60%), namenjenih upravičencem iz Furlanije Julijske krajine, pri katerem tudi VP prihaja iz tega
območja. Dežela Veneto pa ima še vedno največji delež sredstev pri projektu Safeport (36,41%).
Tudi v tem primeru VP prihaja z istega programskega območja. Emilia-Romagna beleži najvišji
odstotek sredstev pri projektu Climaparks (20,54%), čeprav je VP projekta iz Slovenije. Z vidika
slovenskega partnerstva je projekt z najvišjim odstotkom sredstev, dodeljenih slovenskemu
upravičencu, projekt Sigma 2 s 67,94% deležem (tudi v tem primeru VP prihaja z istega
območja).
V okviru prednostne naloge 2 je pri projektu Trans2care najvišji delež sredstev (48,03% celotne
vrednosti projekta) namenjen Avtonomni deželi Furlaniji Julijski krajini (VP omenjenega
projekta prihaja z istega območja). Dežela Veneto ima največji delež sredstev pri projektu Know
Us (s 38,40%), pri katerem VP prihaja iz Dežele Veneto. Emilia-Romagna pa beleži najvišji
odstotek sredstev pri projektu Slowtourism (rahlo nad 35%). Pri omenjenem projektu VP prihaja
iz istega programskega območja. Z vidika slovenskega partnerstva je tudi v letu 2014 projekt z
najvišjim odstotkom sredstev, namenjenih slovenskim upravičencem, projekt Icon z 48,72%
deležem (tudi v tem primeru VP prihaja z istega območja).
V okviru prednostne naloge 3 projekt JezikLingua beleži najvišji delež sredstev (65,86% celotne
vrednosti projekta), dodeljenih upravičencem Dežele Furlanije Julijske krajine (VP projekta
prihaja z istega območja). Dežela Veneto ima tudi v letu 2014 največji delež sredstev pri
projektu Shared Culture (z 53,53% se zniža na 45,49%), pri katerem pa VP prihaja iz Slovenije.
Emilia-Romagna beleži najvišji odstotek sredstev pri projektu Openmuseums (22%), pri katerem
VP prihaja z istega programskega območja. Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z

14

Odstotek sredstev, ki so bila dodeljena italijanskim upravičencem, vključno s sredstvi, dodeljenimi italijanskim
ministrstvom znaša 51,42% oziroma 9.233.304,68 EUR.
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najvišjim odstotkom sredstev, namenjenih slovenskim upravičencem ravno tako projekt
Openmuseums z 44,40% deležem, 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 3.622.025,00 EUR. Območjem, vključenim
na osnovi »načela fleksibilnosti« v Republiki Italiji, in sicer Pokrajini Pordenone, je dodeljenih
12,05% sredstev, Pokrajini Treviso pa 8,31% sredstev. Območjem, vključenim na osnovi »načela
fleksibilnosti« v Republiki Sloveniji, in sicer Osrednjeslovenski statistični regiji, je dodeljenih
79,64% sredstev.
Javni razpis št. 01/2009. Posamezne prednostne naloge - porazdelitev sredstev sofinanciranih strateških
projektov po območjih, vključenih na osnovi »načela fleksibilnosti«, na dan 31.12.2014.
ITALIJA
Prednostna
naloga

Pordenone
(v €)

SLOVENIJA
Treviso
(v €)

Osrednjeslovenska
(v €)

Notranjsko-kraška
(v €)

1
2

336.285,00
100.000,00

0
301.097,44

615.307,16
914.388,28

0
0

3

0

0

1.354.947,12

0

436.285,00

301.097,44

2.884.642,56

0

Skupaj

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih
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JAVNI RAZPIS ŠT. 02/2009 ZA PREDLOŽITEV STANDARDNIH PROJEKTOV
Tabela v nadaljevanju vsebuje pregled 51 odobrenih standardnih projektov in odobreno vrednost
za posamezni projekt (preoblikovano v skladu z znižanjem zaradi samodejnega prenehanja
prevzetih obveznosti za leto 201315 ter v skladu z ugotovitvami o neupravičenih izdatkih s strani
RO). 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 51
projektov v letu 2013 znaša 53.586.966,39 EUR, od katerih je 45.548.921,43 EUR ESRR sredstev.
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

1.286.268,05

1.093.327,84

19/12/2011

1

TIP

1.150.865,39

978.235,58

20/12/2011

1

SALTWORKS

1.084.070,23

921.459,70

23/05/2012

1

BioDiNet

1.254.772,00

1.066.556,20

24/05/2012

1

ISO - TO

1.074.688,69

913.485,39

18/06/2012

1

ISO - PRE

848.091,33

720.877,63

12/06/2012

1

GOTRAWAMA

1.010.717,08

859.109,52

15/05/2012

1

ISO - PRA

851.074,76

723.413,55

12/06/2012

1

ISO - GIO

944.306,79

802.660,77

12/06/2012

1

ISO - RE

1.005.992,77

855.093,85

12/06/2012

1

ISO - PA

896.896,92

762.362,38

12/06/2012

1

GEP

1.349.300,17

1.146.905,14

29/03/2012

1

ASTIS

989.514,41

841.087,25

27/06/2012

1

IDAGO

1.159.762,30

985.797,96

12/03/2012

1

ADRIAWET 2000

950.243,39

807.706,88

12/03/2012

1

EnergyViLLab

1.336.972,02

1.136.426,22

30/03/2012

1

FUTURELIGHTS

981.288,58

834.095,29

17/04/2012

1

HYDRO KARST

1.038.124,45

882.405,78

18/07/2012

1

TESSI

998.580,87

848.793,74

03/09/2012

1

MODEF

666.922,74

566.884,33

18/02/2013

23.453.440,00

20.878.452,94

(v €)

Prednosntna naloga 1

(v €)

2

PROFILI

1.304.592,75

1.108.903,84

12/07/2012

2

MACC

1.208.609,39

1.027.317,98

24/02/2012

15

Projekta z akronimom GEP in TESSI nista bila deležna preoblikovanja stroškovnega načrta zaradi samodejnega
prenehanja prevzetih obveznosti za leto 2013.
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Odobrena vrednost
projekta

Datum podpisa
Pogodbe o dotaciji
sofinanciranja

Sredstva ESRR

Prednostna
naloga

Akronim projekta

2

MOTOR

1.156.618,39

983.125,63

16/05/2012

2

WINE NET

1.132.023,81

962.220,24

16/07/2012

2

AGROTUR

1.022.914,83

869.477,61

08/03/2012

2

Heritaste

1.152.609,88

979.718,40

24/02/2012

2

STUDY CIRCLES

662.841,44

563.415,22

27/04/2012

2

TRANSARMON

768.925,48

653.586,66

24/05/2012

2

UE LI JE II

870.590,51

740.001,93

08/03/2012

2

LANATURA

386.961,29

328.917,10

13/04/2012

2

IPforSMEs

1.249.638,57

1.062.192,78

12/07/2012

2

GLIOMA

1.297.719,29

1.103.061,40

05/06/2012

2

SOLUM

1.103.901,26

938.316,07

12/04/2012

2

T-lab

1.104.332,38

938.682,52

21/05/2012

2

INNOVAQUA

1.227.144,82

1.043.073,10

05/06/2012

2

BELLIMPRESA

569.300,66

483.905,56

04/04/2012

17.519.163,52

16.218.724,75

(v €)

Prednostna naloga 2

(v €)

3

PESCA

903.028,35

767.574,10

16/04/2012

3

JULIUS

1.221.190,15

1.038.011,63

17/11/2011

3

EDUKA

1.301.750,42

1.106.487,86

15/03/2012

3

ALISTO

1.173.360,95

997.356,81

28/12/2011

3

IntegrAid

1.263.999,39

1.074.399,48

19/03/2012

3

Living Fountains

825.647,18

701.800,10

16/04/2012

3

LEX

489.877,95

416.396,26

28/03/2012

3

SIIT

1.192.011,13

1.013.209,46

29/06/2012

3

PANGeA

1.175.067,52

998.807,39

18/05/2012

3

SIGN

1.205.902,76

1.025.017,35

03/07/2012

3

e-surgerynet

937.170,50

796.594,93

23/05/2012

3

S.HO.W.

1.306.269,74

1.110.329,28

20/03/2012

3

SEA

1.304.191,72

1.108.562,96

28/05/2012

3

e-cardionet

1.090.100,13

926.585,11

31/08/2012

3

CAMAA

1.100.220,81

935.187,69

18/02/2013

Prednostna naloga 3

16.489.788,70

Skupaj
53.586.966,39
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

14.016.320,40
45.548.921,43
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Spodnja tabela povzema stanje prevzetih obveznosti in izdatkov, vključenih v poročila in
potrjenih s strani prvostopenjskih kontrolorjev na dan 31.12.2014, kot tudi napredek v
primerjavi s skupno višino sredstev, dodeljenih standardnim projektom skladno s Pogodbo o
dotaciji sofinanciranja, sklenjeno med OU in VP, upoštevajoč samodejno prenehanje prevzetih
obveznosti za leto 2013 ter morebitne finančne popravke po opravljenih revizijah operacij s
strani RO. Obenem velja izpostaviti, da je trenutno v teku preoblikovanje finančnih načrtov s
strani VP, skladno z nepravilnostmi, ugotovljenimi s strani RO na izdatkih za leto 2013.
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, kaže zmogljivost porabe v višini 78,30%. Odstotek prevzetih
obveznosti s strani upravičencev presega celotno vrednost sredstev, namenjenih sofinanciranju
standardnih projektov, tudi zaradi finančnega preoblikovanja projektov zaradi samodejnega
prenehanja prevzetih obveznosti za leto 2013, saj se pri večini projektov obseg prevzetih
obveznosti ni spremenil.
Glede porabe sredstev (izdatki, vključeni v poročilo in potrjeni s strani prvostopenjske kontrole)
sta najbolj učinkoviti prednostni nalogi 2 (82%) in 3 (79,92%) v primerjavi s skupno vrednostjo
dodeljenih sredstev. Prva prednostna naloga pa beleži porabo sredstev, ki je nekoliko višja od
74%. Glede prevzetih obveznosti s strani upravičencev vse prednostne naloge beležijo odličen
finančni napredek, ki presega 100%, razen v nekaterih osamljenih primerih. V primerih, ko
odstotek prevzetih obveznosti ne dosega ali presega 100% sredstev, namenjenih standardnim
projektom, beležimo deleže, ki presegajo 80%. Izjema so projekti ISO-PRE (55,74%), Heritaste
(61,81%) in Lex (79,06%). Natančneje, v okviru prednostne naloge 1 projekt ISO-RE beleži najbolj
učinkovito črpanje sredstev z vidika porabe sredstev (91,82%) pri upravičencih (izdatki, vključeni
v poročilo in potrjeni s strani prvostopenjskih kontrolorjev), kljub temu, da je na finančno
realizacijo projekta vplivalo samodejno prenehanje prevzetih obveznosti za leto 2013. Projekt,
ki beleži zmeren odstotek prevzetih obveznosti in porabe sredstev pa je ISO-PRE (55,74% in
1,20%). Ostali ISO projekti pa so težave iz preteklih let deloma odpravili in, upoštevajoč
preoblikovanje stroškovnih načrtov, beležijo dobro porabo sredstev (nad 60% nastalih in
potrjenih izdatkov s strani prvostopenjske kontrolne enote).
V zvezi s prednostno nalogo 2 projekta Winenet in Profili beležita najboljše rezultate glede
porabe sredstev, in sicer je pri prvem projektu poraba 95,35% pri drugem pa 93,51% skupne
odobrene vrednosti projekta. Tudi projekt IPforSMEs beleži dobro porabo (91,19%). Poraba
sredstev v okviru projekta Heritaste (59,73%) pa še vedno odstopa v primerjavi s porabo na ravni
celotne prednostne naloge 2. Tudi z vidika prevzetih obveznosti projekt beleži relativno nizek
odstotek (61,81%).
V okviru prednostne naloge 3 beleži najboljše rezultate pri finančnem napredku projekt S.HO.W.
s 95,56% porabe. Navedeni projekt, med vsem sofinanciranimi standardnimi projekti, še vedno
beleži najvišjo porabo sredstev.
Projekta Camaa (62,45%) in Lex (68,21%) beležita nekoliko zadržani vendar viden napredek pri
porabi sredstev. Na izvajanje projektnih aktivnosti namreč še vedno vpliva tudi zamuda pri
sklenitvi Pogodbe o dotaciji sofinanciranja.
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Javni razpis št. 02/2009. Finančni napredek pri izvajanju sofinanciranih standardnih projektov po posameznih
projektih in prednostnih nalogah na dan 31.12.2014.
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

1.286.268,05

1.352.229,21

1.062.117,89

105,13%

82,57%

1

TIP

1.150.865,39

1.044.678,99

775.324,65

90,77%

67,37%

1

SALTWORKS

1.084.070,23

1.061.505,99

920.074,47

97,92%

84,87%

1

BioDiNet

1.254.772,00

1.333.663,96

1.075.978,52

106,29%

85,75%

1

ISO - TO

1.074.688,69

1.168.126,76

949.275,74

108,69%

88,33%

1

ISO - PRE

848.091,33

472.703,44

10.216,49

55,74%

1,20%

1

GOTRAWAMA

1.010.717,08

819.450,38

579.397,64

81,08%

57,33%

1

ISO - PRA

851.074,76

1.351.462,13

539.575,52

158,79%

63,40%

1

ISO - GIO

944.306,79

953.697,34

833.889,17

100,99%

88,31%

1

ISO - RE

1.005.992,77

1.567.279,11

923.656,48

155,79%

91,82%

1

ISO - PA

896.896,92

1.525.214,15

678.896,18

170,05%

75,69%

1

GEP

1.349.300,17

1.283.482,98

1.195.629,29

95,12%

88,61%

1

ASTIS

989.514,41

989.514,41

691.332,90

100,00%

69,87%

1

IDAGO

1.159.762,30

1.239.521,38

861.715,26

106,88%

74,30%

1

ADRIAWET 2000

950.243,39

849.210,66

741.627,90

89,37%

78,05%

1

EnergyViLLab

1.336.972,02

1.352.128,93

941.268,81

101,13%

70,40%

1

FUTURELIGHTS

981.288,58

1.093.743,17

653.677,66

111,46%

66,61%

1

HYDRO KARST

1.038.124,45

1.081.144,66

857.798,76

104,14%

82,63%

1

TESSI

998.580,87

998.580,87

714.452,28

100,00%

71,55%

1

MODEF

666.922,74

774.680,52

476.482,72

116,16%

71,44%

20.878.452,94 22.312.019,04

15.482.388,33

106,87%

74,15%

Prednostna
naloga 1
2

PROFILI

1.304.592,75

1.304.592,75

1.219.957,67

100,00%

93,51%

2

MACC

1.208.609,39

1.350.703,70

953.893,28

111,76%

78,92%

2

MOTOR

1.156.618,39

1.237.916,17

801.459,10

107,03%

69,29%

2

WINE NET

1.132.023,81

1.278.586,45

1.079.427,54

112,95%

95,35%

2

AGROTUR

1.022.914,83

1.618.415,82

918.039,72

158,22%

89,75%
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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)

1.152.609,88

712.445,41

688.483,99

61,81%

59,73%

STUDY CIRCLES

662.841,44

610.304,38

541.744,08

92,07%

81,73%

2

TRANSARMON

768.925,48

936.645,63

651.449,41

121,81%

84,72%

2

UE LI JE II

870.590,51

870.590,51

618.817,99

100,00%

71,08%

2

LANATURA

386.961,29

336.775,46

242.718,27

87,03%

62,72%

2

IPforSMEs

1.249.638,57

1.766.936,26

1.139.503,42

141,40%

91,19%

2

GLIOMA

1.297.719,29

1.297.719,29

1.144.892,98

100,00%

88,22%

2

SOLUM

1.103.901,26

1.573.803,75

773.973,57

142,57%

70,11%

2

T-lab

1.104.332,38

1.739.839,44

977.377,13

157,55%

88,50%

2

INNOVAQUA

1.227.144,82

1.140.868,70

1.089.475,54

92,97%

88,78%

2

BELLIMPRESA

569.300,66

569.300,66

457.996,85

100,00%

80,45%

16.218.724,75 18.345.444,38

13.299.210,54

113,11%

82,00%

Prednostna
naloga 2
3

PESCA

903.028,35

737.025,03

677.991,54

81,62%

75,08%

3

JULIUS

1.221.190,15

1.396.667,56

956.942,14

114,37%

78,36%

3

EDUKA

1.301.750,42

1.301.750,42

1.238.501,95

100,00%

95,14%

3

ALISTO

1.173.360,95

1.166.443,60

858.303,36

99,41%

73,15%

3

IntegrAid

1.263.999,39

1.263.999,39

1.139.964,38

100,00%

90,19%

3

Living Fountains

825.647,18

905.088,24

582.786,35

109,62%

70,59%

3

LEX

489.877,95

387.427,04

334.161,31

79,09%

68,21%

3

SIIT

1.192.011,13

1.890.511,42

946.829,68

158,60%

79,43%

3

PANGeA

1.175.067,52

1.136.676,04

912.372,59

96,73%

77,64%

3

SIGN

1.205.902,76

1.096.982,62

979.500,66

90,97%

81,23%

3

e-surgerynet

937.170,50

937.170,50

662.135,19

100,00%

70,65%

3

S.HO.W.

1.306.269,74

1.672.610,85

1.248.246,11

128,04%

95,56%

3

SEA

1.304.191,72

1.276.328,56

1.025.990,51

97,86%

78,67%

3

e-cardionet

1.090.100,13

1.090.100,13

928.414,66

100,00%

85,17%
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Prednostna
naloga

3

Akronim
projekta

Odobrena
vrednost
projekta
v€
(A)

CAMAA

1.100.220,81

Prednostna
naloga 3
Skupaj

Prevzete
obveznosti
v €
(B)

Zahtevani in
potrjeni izdatki
v€
(C)

% prevzetih
obveznosti
(B/A)

% porabe
sredstev
(C/A)

956.516,60

687.067,54

86,94%

62,45%

16.489.788,70 17.215.298,00

13.179.207,97

104,40%

79,92%

53.586.966,39 57.872.761,42

41.960.806,84

108,00%

78,30%

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 standardnimi 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 31.12.2014.
ITALIJA
Prednostn
a naloga

Akronim
projekta

Furlanija
Julijska krajina
(v €)

Veneto (v €)

Emilia-Romagna (v
€)

SLOVENIJA
(v €)

SKUPAJ
(v €)

1

CroCTaL

518.064,07

116.500,00

107.800,00

543.903,98

1.286.268,05

1

TIP

672.778,05

48.500,00

0,00

429.587,34

1.150.865,39

1

SALTWORKS

0,00

0,00

646.059,49

438.010,74

1.084.070,23

1

BioDiNet

335.996,20

155.705,28

69.667,30

693.403,22

1.254.772,00

1

ISO - TO

474.458,61

9.032,76

0,00

591.197,32

1.074.688,69

1

ISO-PRE

388.448,11

7.956,00

0,00

451.687,22

848.091,33

1

GOTRAWAMA

422.372,03

0,00

39.825,00

548.520,05

1.010.717,08

1

ISO - PRA

413.917,51

7.945,85

0,00

429.211,40

851.074,76

1

ISO-GIO

431.474,19

7.957,33

0,00

504.875,27

944.306,79

1

ISO - RE

414.271,41

8.004,91

0,00

583.716,45

1.005.992,77

1

ISO-PA

415.654,83

7.887,89

0,00

473.354,20

896.896,92

1

GEP

413.556,32

63.000,00

63.000,00

809.743,85

1.349.300,17

1

ASTIS

405.199,31

66.854,90

108.051,83

409.408,37

989.514,41

1

IDAGO

757.864,52

0,00

0,00

401.897,78

1.159.762,30

1

ADRIAWET 2000

465.074,16

242.246,01

0,00

242.923,22

950.243,39

1

EnergyViLLab

112.500,00

658.635,35

72.000,00

493.836,67

1.336.972,02

1

FUTURELIGHTS

461.832,99

0,00

152.570,00

366.885,59

981.288,58

1

HYDRO KARST

553.695,97

0,00

0,00

484.428,48

1.038.124,45

1

TESSI

543.335,40

0,00

176.060,97

279.184,50

998.580,87

1

MODEF

129.294,83

321.149,18

56.783,29

159.695,44

666.922,74
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ITALIJA
Prednostn
a naloga

Akronim
projekta
Prednostna
naloga 1

Furlanija
Julijska krajina
(v €)

Veneto (v €)

Emilia-Romagna (v
€)

8.329.788,51

1.721.375,46

1.491.817,88

SLOVENIJA
(v €)

SKUPAJ
(v €)

9.335.471,09 20.878.452,94

2

PROFILI

258.731,72

556.861,03

126.700,00

362.300,00

1.304.592,75

2

MACC

285.097,24

444.422,53

148.679,51

330.410,11

1.208.609,39

2

MOTOR

140.000,00

130.800,00

374.750,00

511.068,39

1.156.618,39

2

WINE NET

90.130,95

622.104,30

123.300,00

296.488,56

1.132.023,81

2

AGROTUR

331.600,03

0,00

0,00

691.314,80

1.022.914,83

2

Heritaste

614.698,25

89.000,00

0,00

448.911,63

1.152.609,88

2

STUDY CIRCLES

334.226,16

109.292,72

0,00

219.322,56

662.841,44

2

TRANSARMON

483.286,81

58.000,00

35.600,00

192.038,67

768.925,48

2

UE LI JE II

290.236,06

60.883,00

0,00

519.471,45

870.590,51

2

LANATURA

136.148,65

0,00

0,00

250.812,64

386.961,29

2

IPforSMEs

329.100,22

580.048,35

0,00

340.490,00

1.249.638,57

2

GLIOMA

551.934,36

21.558,22

0,00

724.226,71

1.297.719,29

2

SOLUM

337.354,53

0,00

207.736,19

558.810,54

1.103.901,26

2

T-lab

197.757,97

335.934,75

125.893,54

444.746,12

1.104.332,38

2

INNOVAQUA

706.510,12

218.161,04

0,00

302.473,66

1.227.144,82

2

BELLIMPRESA

447.225,31

0,00

0,00

122.075,35

569.300,66

5.534.038,38

3.227.065,94

1.142.659,24

Prednostna
naloga 2

6.314.961,19 16.218.742,75

3

PESCA

458.274,18

72.501,22

71.511,49

300.741,46

903.028,35

3

JULIUS

645.061,18

40.000,00

122.081,09

414.047,88

1.221.190,15

3

EDUKA

795.792,07

69.598,00

40.050,00

396.310,35

1.301.750,42

3

ALISTO

251.572,03

505.533,69

62.965,45

353.289,78

1.173.360,95

3

IntegrAid

293.675,59

170.352,68

0,00

799.971,12

1.263.999,39

3

Living
Fountains

238.706,95

0,00

0,00

586.940,23

825.647,18

3

LEX

379.390,95

0,00

0,00

110.487,00

489.877,95

3

SIIT

500.080,92

240.533,15

84.630,88

366.766,18

1.192.011,13

3

PANGeA

255.646,96

72.920,59

115.261,96

731.238,01

1.175.067,52

3

SIGN

341.455,42

149.368,05

56.678,59

658.400,70

1.205.902,76

3

e-surgerynet

226.043,50

556.010,00

0,00

155.117,00

937.170,50

3

S.HO.W.

779.172,43

3.221,77

3.985,17

519.890,37

1.306.269,74

3

SEA

677.056,87

118.019,54

150.309,00

358.806,31

1.304.191,72

3

e-cardionet

287.400,96

546.812,33

0,00

255.886,84

1.090.100,13

CAMAA

144.097,54

449.992,49

136.294,26

369.836,52

1.100.220,81

6.273.427,55

2.994.863,51

843.767,89

20.137.254,44

7.943.304,91

3

Prednostna
naloga 3
Skupaj

6.377.729,75 16.489.788,70

3.478.245,01 22.028.162,03 53.586.966,39

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih
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V zvezi s prednostno nalogo 1 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaša v celoti
20.878.452,94 EUR. Delež sredstev, namenjenih italijanskim upravičencem znaša približno
55,29%, oziroma 11.542.981,85 EUR. Slovenskim upravičencem je dodeljenih 44,71% sredstev,
t.j. nekaj več kot v letu 2013, kar je enako skupnemu znesku v višini 9.335.471,09 EUR.
Upravičencem posameznih dežel, ki sodelujejo v okviru Programa je dodeljenih 39,90% sredstev
- upravičencem Dežele Furlanije Julijske krajine 8,24% sredstev - upravičencem Dežele Veneto in
nekaj več kot 7% sredstev - upravičencem Dežele Emilia-Romagna.
V zvezi s prednostno nalogo 2 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaša v celoti
približno 16,2 milijonov EUR. Delež sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem znaša 61,06%
oziroma 9.903.763,56 EUR. Podrobneje, po upravičencih posameznih dežel, ki sodelujejo v
okviru Programa, je upravičencem Dežele Furlanije Julijske krajine dodeljen nekaj več kot 34%
(34,21%) delež, upravičencem Veneta nekaj manj kot 20% (19,60%) delež, medtem ko prejmejo
upravičenci Dežele Emilia-Romagna nekoliko več od 7% (7,20%). Slovenskim upravičencem je
dodeljenih nekaj manj kot 39% (38,94%) sredstev, kar je enako skupnemu znesku v višini
6.314.961,19 EUR.
V zvezi s prednostno nalogo 3 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaša
16.489.788,70 EUR. Delež sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem se je v letu 2014
nekoliko zvišal, in sicer na 61,32% oziroma 10.112.058,95 EUR. Podrobneje, po upravičencih
posameznih dežel, ki sodelujejo v okviru Programa, je upravičencem Dežele Furlanije Julijske
krajine dodeljen delež sredstev, ki znaša 38,04%, upravičencem Dežele Veneto 18,16% sredstev,
medtem ko prejmejo upravičenci Dežele Emilia-Romagna 5,12% sredstev. Slovenskim
upravičencem je dodeljenih nekoliko manj sredstev v primerjavi z letom 2013, in sicer 38,68%,
kar je enako skupnemu znesku v višini 6.377.729,75 EUR.
Podrobneje, v okviru prednostne naloge 1, projekt Idago beleži najvišji delež sredstev (65,35%
celotne vrednosti projekta), namenjenih upravičencem iz Furlanije Julijske krajine (VP
omenjenega projekta prihaja z istega območja). Dežela Veneto tudi v letu 2014 največji delež
sredstev prejema v okviru projekta EnergyVillab (49,26%) in tudi v tem primeru VP prihaja z
istega programskega območja. Emilia-Romagna beleži najvišji odstotek sredstev v okviru
projekta Saltworks (59,60%, odstotek je nekoliko nižji v primerjavi z letom 2013), 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% deležem, ki ostaja nespremenjen v primerjavi z letom 2013, saj na projekt ni vplivalo
samodejno znižanje prevzetih obveznosti. Tudi v tem primeru VP prihaja z istega programskega
območja.
Splošno gledano beležimo določene spremembe pri razporeditvi sredstev, tudi zaradi
preoblikovanja stroškovnih načrtov projektov zaradi nedoseganja ciljne porabe, ki je bila
določena za leto 2013.
V okviru prednostne naloge 2 projekt Innovaqua/InnovH2O beleži najvišji delež sredstev (57,57%
celotne vrednosti projekta, odstotek je nekoliko višji v primerjavi z letom 2013), namenjenih
deželi Furlaniji Julijski krajini (VP prihaja z istega območja). Dežela Veneto prejme najvišji
delež sredstev v okviru projekta Winenet (54,96% - odstotek ostaja skoraj nespremenjen v
primerjavi z letom 2013), pri katerem tudi VP prihaja iz Dežele Veneto. Emilia-Romagna pa
beleži najvišji odstotek sredstev pri projektu Motor (32,40%), VP pa v tem primeru prihaja iz
Republike Slovenije. Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z najvišjim odstotkom sredstev,
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namenjenih slovenskim upravičencem, projekt Glioma s 55,81% deležem. Tudi v tem primeru VP
prihaja z istega programskega območja.
V okviru prednostne naloge 3 projekt Eduka beleži najvišji delež sredstev (61,13% celotne
vrednosti projekta), dodeljenih upravičencem Dežele Furlanije Julijske krajine (VP je z istega
območja). Dežela Veneto pa ima najvišji delež sredstev pri projektu E-surgerynet (59,33%),
katerega VP prihaja z istega programskega območja. Emilia-Romagna beleži pa najvišji odstotek
sredstev v okviru projekta Sea (11,53%), katerega VP prihaja iz Dežele Furlanije Julijske krajine.
Z vidika slovenskega partnerstva je projekt z najvišjim odstotkom sredstev, namenjenih
slovenskim upravičencem projekt Integraid s 63,29% (deležje nekoliko višji v primerjavi z letom
2013). 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 7.666.047,73 EUR. Območjem, vključenim
na osnovi »načela fleksibilnosti« v Republiki Italiji, in sicer Pokrajini Pordenone, je dodeljenih
4,71% sredstev, Pokrajini Treviso pa 8,12% sredstev. Območjem, vključenim na osnovi »načela
fleksibilnosti« v Republiki Sloveniji je dodeljenih 87,17% sredstev, in sicer 83,08% sredstev
Osrednjeslovenski statistični regiji in 4,09% sredstev Notranjsko-kraški statistični regiji.
Javni razpis št. 02/2009. Posamezne prednostne naloge - porazdelitev sredstev sofinanciranih standardnih
projektov po območjih, vključenih na osnovi »načela fleksibilnosti«, na dan 31.12.2014.
ITALIJA
Prednostna
naloga

Pordenone
(v €)

SLOVENIJA
Treviso
(v €)

Osrednjeslovenska
(v €)

Notranjsko-kraška
(v €)

1

139.551,25

45.000,00

2.083.290,48

36.680,00

2

147.624,98

348.412,50

2.581.900,77

60.508,61

3

74.166,86

228.885,33

1.703.642,75

216.384,20

361.343,09

622.297,83

6.368.834,00

313.572,81

Skupaj

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih
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JAVNI RAZPIS ŠT. 03/2011 ZA PREDLOŽITEV STANDARDNIH PROJEKTOV – SREDSTVA
NAMENJENA OŽJEMU KOPENSKEMU OBMOČJU
Tabela navedena v nadaljevanju vsebuje pregled 20 odobrenih standardnih projektov – sredstva
namenjena ožjemu kopenskemu območju in vrednost odobrenih sredstev za posamezni projekt,
ki skupno znaša 18.114.260,89 EUR, od tega je skoraj 15,4 milijonov EUR ESRR sredstev.
V okviru prednostne naloge 1 je Pogodbe o dotaciji sofinanciranja sklenilo 5 projektov, katerim
je dodeljenih 41,95% sredstev javnega razpisa. V okviru prednostne naloge 2 je sofinanciranih 9
projektov, katerim je dodeljenih več kot 35% sredstev, v okviru prednostne naloge 3 pa je 6
sofinanciranim projektom dodeljenih 22,77% sredstev.
Povprečna vrednost projekta v okviru prednostne naloge 1 je približno 1,5 milijonov EUR, v
okviru prednostne naloge 2 približno 710 tisoč EUR, v okviru prednostne naloge 3 pa nekaj manj
kot 690 tisoč EUR.
Preoblikovanja stroškovnega načrta projekta zaradi samodejnega prenehanja prevzetih
obveznosti na dan 31.12.2013 so bili deležni tudi nekateri standardni projekti – sredstva
namenjena ožjemu kopenskemu območju16.
Javni razpis št. 03/2011. Sofinancirani projekti in odobrena vrednost.

1

Trecorala

1.430.000,00

1.215.500,00

19/10/2012

1

BIMOBIS

1.468.946,93

1.248.604,89

26/10/2012

1

TRADOMO

2.662.989,50

2.263.541,08

22/10/2012

1

ENRI

605.000,00

514.250,00

18/10/2012

1

CAMIS

1.431.258,99

1.216.570,14

26/10/2012

7.598.195,42

6.458.466,11

Skupaj PN 1

Sredstva ESRR
(v €)

Datum podpisa
Pogodbe o dotaciji
sofinanciranja

Akronim projekta

5
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

487.561,27

414.427,08

21/11/2012

2

Proteo

992.711,38

843.804,67

21/12/2012

2

RURAL

446.750,32

379.737,77

19/10/2012

2

EnjoyTour

391.374,32

332.668,17

07/11/2012

6.392.140,47

5.433.319,40

1.000.000,00

850.000,00

19/10/2012

9

16

Odobrena vrednost
projekta
(v €)

Prednostna
naloga

Skupaj PN 2

3

POT MIRU-VIA DI PACE

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

Projekti, ki so bili deležni preoblikovanja stroškovnega načrta so: Bimobis, OGV, Proteo in Rural.
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Prednostna
naloga

Akronim projekta

3

ECHOS

6

Skupaj PN 3

Odobrena vrednost
projekta
(v €)

Sredstva ESRR
(v €)

654.900,00

556.665,00

4.123.925,00

3.505.336,25

Datum podpisa
Pogodbe o dotaciji
sofinanciranja
02/11/2012

20
Skupaj – vse PN
18.114.260,89
15.397.121,76
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu
območju

Spodnja tabela povzema stanje prevzetih obveznosti in izdatkov, potrjenih s strani
prvostopenjskih kontrolorjev do 31.12.2014. Iz tabele je razviden napredek v primerjavi s skupno
višino sredstev, dodeljenih standardnim projektom, v skladu s Pogodbo o dotaciji sofinanciranja
med OU in VP.
Stanje je predstavljeno tudi po prednostnih nalogah in projektih.
Primerjava skupnega zneska nastalih in poročanih izdatkov s celotnim zneskom dodeljenih
sredstev kaže na porabo sredstev, ki presega 52%. Zmogljivost prevzemanja obveznosti s strani
upravičencev pa je približno 78,99% skupne vrednosti sredstev, namenjenih standardnim
projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju.
Pregled na ravni posamezne prednostne naloge kaže, da sta še vedno prednostni nalogi 2
(54,12%) in 3 (52%) najbolj učinkoviti z vidika porabe (potrjeni izdatki, vključeni v zahtevek za
izplačilo) glede na skupno višino dodeljenih sredstev po prednostni nalogi. Prednostna naloga 1
beleži nekaj več kot 50% porabo sredstev. Z vidika prevzetih obveznosti s strani upravičencev
glede na višino dodeljenih sredstev, sta najbolj učinkoviti prednostna naloga 2 (81,98% absolutno najvišji odstotek z vidika finančnega napredka) in prednostna naloga 1 (79,85%).
Prednostna naloga 3 beleži 72,77% prevzetih obveznosti.
V okviru prednostne naloge 1 projekt TRADOMO beleži najbolj učinkovit napredek pri porabi z
62% nastalih, poročanih iz potrjenih izdatkov. Omenjeni projekt beleži tudi dober delež
prevzetih obveznosti s strani upravičencev, in sicer 100% prevzetih obveznosti na dan
31.12.2014. Enako velja tudi za projekt Trecorala.
Manj učinkovit je projekt BIMOBIS, ki beleži zmeren napredek pri prevzemanju obveznosti
(56,08%) in porabi sredstev (25,61%), kar izhaja iz narave predvidenih aktivnosti.
Na ravni prednostne naloge 2 beleži najboljše rezultate pri porabi sredstev projekt Proteo
(65,53% glede na skupno vrednost projekta). Projekt OGV beleži 28,81% porabo, ki ni v skladu s
celotnim napredkom prednostne naloge, predvsem zaradi težav pri implementaciji projektnih
aktivnosti. Z vidika prevzemanja obveznosti, najboljši napredek na ravni vseh sofinanciranih
standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju - v okviru prednostne
naloge 2 beležimo pri projektih Shartec in Viso (vrednost prevzetih obveznosti presega celotno
odobreno vrednost projekta) ter pri projektu Proteo (delež prevzetih obveznosti znaša 100%
skupne vrednosti projekta).
Na ravni prednostne naloge 3, najboljšo porabo sredstev beležimo pri projektu ECHOS (69,16%).
Slednji je skupaj s projektom Agriknows tudi najbolj učinkovit glede prevzemanja obveznosti, ki
znašajo 100% skupne vrednosti projekta.
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Javni razpis št. 03/2011. Finančni napredek pri izvajanju sofinanciranih standardnih projektov – sredstva
namenjena ožjemu kopenskemu območju - po posameznih projektih in prednostnih nalogah na dan 31.12.2014.

Prednostna
naloga

Akronim projekta

Odobrena
vrednost
projekta
v€
(A)

Prevzete
obveznosti
v €
(B)

Zahtevani in
potrjeni
izdatki
v€
(C)

% prevzetih
obveznosti
(B/A)

% porabe
sredstev
(C/A)

1

Trecorala

1.430.000,00

1.430.000,00

804.100,27

100,00%

56,23%

1

BIMOBIS

1.468.946,93

823.758,45

376.222,21

56,08%

25,61%

1

TRADOMO

2.662.989,50

2.662.989,50

1.651.134,63

100,00%

62,00%

1

ENRI

605.000,00

266.674,75

208.670,03

44,08%

34,49%

1

CAMIS

1.431.258,99

883.677,84

780.028,69

61,74%

54,50%

7.598.195,42

6.067.100,54

3.820.155,83

79,85%

50,28%

5

Skupaj PN 1

2

SHARTEC

998.300,00

998.300,00

592.936,95

100,00%

59,39%

2

FarMeat

969.600,00

651.216,34

446.744,71

67,16%

46,08%

2

VISO

700.000,00

811.802,08

394.901,60

115,97%

56,41%

2

NUVOLAK

407.550,00

351.105,78

249.624,94

86,15%

61,25%

2

Mina

998.293,18

665.511,60

590.532,39

66,66%

59,15%

2

OGV

487.561,27

239.658,61

140.486,59

49,15%

28,81%

2

Proteo

992.711,38

992.711,38

650.520,55

100,00%

65,53%

2

RURAL

446.750,32

232.021,03

157.042,53

51,94%

35,15%

2

EnjoyTour

391.374,32

297.638,84

236.613,08

76,05%

60,46%

6.392.140,47

5.239.965,66

3.459.403,34

81,98%

54,12%

1.000.000,00

894.216,40

472.228,38

89,42%

47,22%

9

Skupaj PN 2

3

POT MIRU-VIA DI
PACE

3

ZBORZBIRK

999.725,00

532.635,89

485.604,55

53,28%

48,57%

3

LIVING LANDSCAPE

390.000,00

276.024,52

240.838,76

70,78%

61,75%

3

AGRI-KNOWS

389.600,00

389.600,00

250.081,05

100,00%

64,19%

3

PratiCons

689.700,00

253.473,39

242.593,93

36,75%

35,17%

3

ECHOS

654.900,00

654.900,00

452.950,79

100,00%

69,16%

4.123.925,00

3.000.850,20

2.144.297,46

72,77%

52,00%

18.114.260,89 14.307.916,40

9.423.856,63

78,99%

52,02%

6

Skupaj PN 3
Skupaj

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

V nadaljevanju so predstavljeni podrobnejši podatki z namenom natančnega pregleda vpliva na
upravičeno območje. Navedena je natančna porazdelitev sredstev med geografskimi področji
programskih partnerjev, in sicer med Republiko Italijo – samo Deželo Furlanijo Julijsko krajino –
in Republiko Slovenijo, v zvezi s sofinanciranimi standardnimi projekti – sredstva namenjena
ožjemu kopenskemu območju. Analiza prikazuje podatke tako na ravni posameznega projekta
kot na ravni prednostne naloge.
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Javni razpis št. 03/2011. Porazdelitev sredstev za sofinanciranje odobrenih standardnih projektov – sredstva
namenjena ožjemu kopenskemu območju - glede na geografsko območje po posameznih projektih in prednostni
nalogah na dan 31.12.2014.
Prednostna
Furlanija Julijska krajina
Republika Slovenija
Akronim projekta
naloga
(v €)
(v €)
1

Trecorala

1.156.300,00

273.700,00

1

BIMOBIS

682.635,16

786.311,77

1

TRADOMO

1.010.162,00

1.652.827,50

1

ENRI

311.000,00

294.000,00

1

CAMIS

640.382,03

790.876,96

3.800.479,19

3.797.716,23

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

156.280,00

251.270,00

2

Mina

608.338,03

389.955,15

2

OGV

290.331,26

197.230,01

2

Proteo

700.000,00

292.711,38

2

RURAL

299.950,32

146.800,00

2

EnjoyTour

168.109,92

223.264,40

3.557.659,53

2.834.480,94

9

Skupaj PN 2

3

POT MIRU-VIA DI PACE

550.000,00

450.000,00

3

ZBORZBIRK

334.405,00

665.320,00

3

LIVING LANDSCAPE

132.000,00

258.000,00

3

AGRI-KNOWS

196.160,00

193.440,00

3

PratiCons

335.500,00

354.200,00

3

ECHOS

405.000,00

249.900,00

1.953.065,00

2.170.860,00

6

Skupaj PN 3

20
Skupaj – vse PN
9.311.203,72
8.803.057,17
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu
območju

V zvezi s prednostno nalogo 1 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom - sredstva
namenjena ožjemu kopenskemu območju -, znaša 7.598.195,42 EUR. Delež sredstev italijanskih
upravičencev znaša 50,02%, oziroma 3.800.479,19 EUR. Slovenskim upravičencem je dodeljenih
49,98% sredstev, kar je enako skupnemu znesku v višini 3.797.716,23 EUR.
Sredstva namenjena Službi za povodje rek Soče, Tilment, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione,
s pravnim sedežem v Pokrajini Veneto, so vključena v delež sredstev Furlanije Julijske krajine,
zgolj za namene prikaza podatkov, v skladu z določili razpisa (točka 2) o upravni pristojnosti na
upravičenih območjih in neposrednem vplivu.
V zvezi s prednostno nalogo 2 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaša v celoti
približno od 6.392.140,47 milijonov EUR. Delež sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem
znaša 55,66% oziroma 3.557.659,53 EUR. Slovenskim upravičencem je dodeljenih 44,34%
sredstev, kar je enako skupnemu znesku v višini 2.834.480,94 EUR.
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V zvezi s prednostno nalogo 3 višina sredstev, namenjenih standardnim projektom, znaša
4.123.295,00 EUR. Delež sredstev, dodeljenih italijanskim upravičencem znaša 47,36% oziroma
1.953.065,00 EUR. Slovenskim upravičencem je dodeljenih 52,64% sredstev, kar je enako
skupnemu znesku v višini 2.170.860,00 EUR. Na ravni omenjene prednostne naloge beležimo
minimalne spremembe, saj je splošno stanje skoraj enako opisanemu v LPI za leto 2013.
Tudi v letu 2014, v okviru prednostne naloge 1, projekt Trecorala beleži najvišji delež sredstev
(80,86 % celotne vrednosti projekta – delež ostaja nespremenjen v primerjavi z letom 2013),
dodeljenih italijanskim upravičencem iz Dežele 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% deležem
sredstev. Tudi v tem primeru VP prihaja z istega programskega območja in delež ostaja
nespremenjen.
V okviru prednostne naloge 2 projekt Proteo beleži najvišji delež sredstev (70,51% celotne
vrednosti projekta), namenjenih italijanskim upravičencem iz Dežele 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% deležem sredstev. Tudi v tem primeru VP prihaja z
istega programskega območja in delež ostaja nespremenjen.
V okviru prednostne naloge 3 projekt POT MIRU – VIA DI PACE beleži najvišji delež sredstev (55%
celotne vrednosti projekta - delež ostaja nespremenjen v primerjavi z letom 2013), dodeljenih
italijanskim upravičencem iz Dežele 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 66,55% deležem sredstev. Tudi v tem
primeru VP projekta prihaja z istega programskega območja in delež ostaja nespremenjen.
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
574.844,91 EUR, t.j. 3,17% sredstev, namenjenih projektom, ki se izvajajo na ožjem 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 OP.

Prednostna tema

Okvirna
razdelitev (%
prispevka
ESRR)

Šifra

Raziskave in tehnološki
03 Prenos tehnologije in izboljšanje omrežij sodelovanja med malimi in
razvoj (RTR), inovacije in srednje velikimi podjetji (MSP), med temi podjetji in drugimi podjetji in
podjetništvo
univerzami, posrednješolskimi izobraževalnimi ustanovami vseh vrst,
regionalnimi organi, raziskovalnimi, znanstvenimi in tehnološkimi
središči (znanstveni in tehnološki parki itd.)

5

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

3

05 Izpopolnjene pomožne storitve za podjetja in skupine podjetij

2

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

4

Promet

26 Multimodalni prevoz

13

Energetika

43 Učinkovita raba in soproizvodnja energije, gospodarjenje z njo

7

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

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 vseživljenjskega učenje v podjetjih;
usposabljanje in storitve za zaposlene za povečanje njihove
prilagodljivosti na spremembe; spodbujanje podjetništva in inovacij

2

Izboljšati dostop do
zaposlitve in trajnostno
udeležbo

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

4

Izboljšanje človeškega
kapitala

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

2

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

2

76 Zdravstvena infrastruktura

8

79 Druga socialna infrastruktura

6

85 Priprava, izvajanje, spremljanje in pregled

4

86 Ocena in študije; informacije in komunikacija

2

Naložbe v socialno
infrastrukturo

Tehnična pomoč

V spodnji tabeli je prikazana dejanska porazdelitev evropskih finančnih sredstev ESRR po
prednostnih temah, ki je bila pridobljena na osnovi finančnih podatkov 87 sofinanciranih
projektov ter projekta tehnične pomoči:
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Prednostna tema

Raziskave in tehnološki
razvoj (RTR), inovacije
in podjetništvo

Informacijska družba

Okvirna
razdelitev (%
prispevka
ESRR)

Šifra

01 Dejavnosti RTR v raziskovalnih centrih

4

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

1

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

7

05 Izpopolnjene pomožne storitve za podjetja in skupine podjetij

3

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)

1

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

1

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

1

14 Storitve in aplikacije za MSP (e-poslovanje, izobraževanje in
usposabljanje, povezovanje v mreže itd.)

1

24 Kolesarske steze

5

26 Multimodalni prevoz

3

40 Obnovljiva energija: sonce

1

43 Učinkovita raba in soproizvodnja energije, gospodarjenje z njo

2

45 Upravljanje in distribucija vode (pitne vode)

2

46 Čiščenje vode (odpadne vode)

4

48 Celovito preprečevanje in nadzor onesnaževanja

2

51 Spodbujanje biološke raznovrstnosti in varstva narave (vključno z

12

Promet

Energetika

Varstvo okolja in
preprečevanje tveganja
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Prednostna tema

Okvirna
razdelitev (%
prispevka
ESRR)

Šifra

Naturo 2000)
52 Spodbujanje čistega mestnega prevoza

2

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

3

55 Poudarjanje pomena naravnih dobrin

1

57 Druga podpora za izboljšanje turističnih storitev

9

58 Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine

11

59 Razvoj kulturne infrastrukture

2

60 Druga podpora za izboljšanje kulturnih storitev

3

Obnova mest in
podeželja

61 Celostni projekti za obnovo mest in podeželja

1

Izboljšati dostop do
zaposlitve in trajnostne
udeležbe

67 Ukrepi za spodbujanje aktivnega staranja in podaljševanja delovne
dobe

1

Povečanje socialne
vključenosti
prikrajšanih oseb

71 Možnosti vključevanja in ponovnega zaposlovanja za prikrajšane ljudi;
boj proti diskriminaciji pri dostopu in napredovanju na trgu dela ter
spodbujanje sprejemanja različnosti na delovnem mestu

1

72 Načrtovanje, uvajanje in izvajanje reform v sistemih izobraževanja in
usposabljanja, da se poveča možnost zaposlitve, ustreznost začetnega in
poklicnega izobraževanja in usposabljanja za trg dela ter da izobraževalni
kadri nadgrajujejo znanja zaradi inovacij in na znanju temelječega
gospodarstva

4

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

1

Turizem

Kultura

Izboljšanje človeškega
kapitala
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Prednostna tema

Naložbe v socialno
infrastrukturo

Okvirna
razdelitev (%
prispevka
ESRR)

Šifra

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

1

76 Zdravstvena infrastruktura

2

79 Druga socialna infrastruktura

1

Krepitev institucionalne
81 Mehanizmi za izboljšanje dobrega načrtovanja, spremljanja in
zmogljivosti na
ocenjevanja politike in programov na nacionalni, regionalni in lokalni
nacionalni, regionalni in
ravni, krepitev zmogljivosti pri uresničevanju politike in programov
lokalni ravni

1

Tehnična pomoč

6

85 Priprava, izvajanje, spremljanje in pregled

Za sofinancirane strateške projekte je prikazana porazdelitev sredstev ESRR po kategorijah za
vsak posamezni projekt, kot navedeno v prijavnici s strani VP.
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

3.380.944,39

2.873.802,73

1

Carso - Kras

3.013.694,40

2.561.640,24 5 Varstvo

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

(v €)

(v €)

Prednostna
tema

Šifra

Prednostna
naloga

okolja in
preprečevanje
tveganja

1

Safeport

2.457.941,45

2.089.250,23

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

1

Adria A

2.838.872,34

2.413.041,49 3 Promet

26 Multimodalni prevoz

1

Interbike

3.027.534,87

2.573.404,64

24 Kolesarske steze

2

Slowtourism

3.590.570,89

3.051.985,26

2

Citius

2.736.272,69

2.325.831,79 tehnološki

2

Trans2Care

2.551.533,51

2.168.803,48

2

Know Us

2.652.443,07

6 Turizem

57 Druga podpora za izboljšanje
turističnih storitev

1 Raziskave in

01 Dejavnosti na področju R&TR
v raziskovalnih centrih

razvoj

2.254.576,61

03 Prenos tehnologije in
izboljšanje omrežij sodelovanja
med malimi in srednje velikimi
podjetji (MSP), med temi
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Prednostna
naloga

Akronim projekta

Vrednost projekta

Od teh sredstev
ESRR

(v €)

(v €)

Šifra

Prednostna
tema

podjetji in drugimi podjetji in
univerzami, posrednješolskimi
izobraževalnimi ustanovami vseh
vrst, regionalnimi organi,
raziskovalnimi, znanstvenimi in
tehnološkimi središči (znanstveni
in tehnološki parki itd.)
2

Icon

2.995.936,26

05 Izpopolnjene pomožne
storitve za podjetja in skupine
podjetij

2.546.545,82

12 Izboljšanje

3

E-Health

2.450.239,19

2.082.703,31 človeškega

3

Jeziklingua

2.742.142,92

2.330.821,48

3

Shared Culture

2.957.533,29

2.513.903,30

3

Parsjad

2.694.190,65

2.290.062,05

3

Openmuseums

3.442.476,28

2.926.104,84

kapitala

72 Načrtovanje, uvajanje in
izvajanje reform v sistemih
izobraževanja in usposabljanja,
da se poveča možnost zaposlitve,
ustreznost začetnega in
poklicnega izobraževanja in
usposabljanja za trg dela ter da
izobraževalni kadri nadgrajujejo
znanja zaradi inovacij in na
znanju temelječega gospodarstva
58 Varovanje in ohranjanje
kulturne dediščine

7 Kultura

60 Druga podpora za izboljšanje
kulturnih storitev

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o strateških projektih

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

1.286.268,05

1.093.327,84

1

TIP

1.150.865,39

978.235,58

1

MODEF

666.922,74

566.884,33

1

EnergyViLLab

1

FUTURELIGHTS

1

HYDRO KARST

1

ISO - TO

Šifra

24 Kolesarske steze
3 Promet

26 Multimodalni prevoz

834.095,29

40 Obnovljiva energija:
sonce
43 Učinkovita raba in
soproizvodnja energije,
gospodarjenje z njo

1.038.124,45

882.405,78 5 Varstvo okolja in
preprečevanje tveganja

45 Upravljanje in
distribucija vode (pitne
vode)

1.074.688,69

913.485,39

46 Čiščenje vode

1.336.972,02
981.288,58

1.136.426,22 4 Energetika
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Prednostna
naloga

Akronim
projekta

Vrednost
projekta
(v €)

Od teh
sredstev ESRR
(v €)

1

ISO - PRE

848.091,33

720.877,63

1

ISO - PRA

851.074,76

723.413,55

1

ISO - GIO

944.306,79

802.660,77

1

ISO - RE

1.005.992,77

855.093,85

1

ISO - PA

896.896,92

762.362,38

1

GOTRAWAMA

1.010.717,08

859.109,52

1

ASTIS

989.514,41

841.087,25

1

SALTWORKS

1.084.070,23

921.459,70

1

BioDiNet

1.254.772,00

1.066.556,20

1

ADRIAWET 2000

950.243,39

807.706,88

1

TESSI

998.580,87

848.793,74

1

GEP

1.349.300,17

1.146.905,14

1

IDAGO

1.159.762,30

985.797,96

2

MACC

1.208.609,39

1.027.317,98

2

IPforSME

1.249.638,57

2

GLIOMA

1.297.719,29

2

WINE NET

1.132.023,81

2

INNOVAQUA

1.227.144,82

Šifra
Prednostna tema
(odpadne vode)

48 Celovito
preprečevanje in nadzor
onesnaževanja
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)

8 Obnova mest in
podeželja

61 Celostni projekti za
obnovo mest in
podeželja

03 Prenos tehnologije in
izboljšanje omrežij
sodelovanja med malimi
in srednje velikimi
1.062.192,78
podjetji (MSP), med
temi podjetji in drugimi
1 Raziskave in
podjetji in univerzami,
tehnološki razvoj (RTR), posrednješolskimi
1.103.061,40
inovacije in
izobraževalnimi
podjetništvo
ustanovami vseh vrst,
regionalnimi organi,
raziskovalnimi,
962.220,24
znanstvenimi in
tehnološkimi središči
(znanstveni in
tehnološki parki itd.)
1.043.073,10
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Prednostna
naloga

2

Akronim
projekta

BELLIMPRESA

2

PROFILI

2

Vrednost
projekta
(v €)
569.300,66

Od teh
sredstev ESRR
(v €)

Šifra
Prednostna tema

483.905,56
05 Izpopolnjene
pomožne storitve za
podjetja in skupine
podjetij

1.304.592,75

1.108.903,84

TRANSARMON

768.925,48

653.586,66

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

2

LANATURA

386.961,29

328.917,10

55 Poudarjanje pomena
naravnih dobrin

2

SOLUM

1.103.901,26

938.316,07

2

T-lab

1.104.332,38

938.682,52

2

MOTOR

1.156.618,39

983.125,63

2

AGROTUR

1.022.914,83

869.477,61

2

Heritaste

1.152.609,88

979.718,40

2

UE LI JE II

870.590,51

740.001,93

662.841,44

12 Izboljšanje
človeškega kapitala

2

STUDY CIRCLES

3

SIIT

3

PESCA

903.028,35

767.574,10 6 Turizem

3

Living
Fountains

825.647,18

701.800,10

3

EDUKA

1.301.750,42

1.106.487,86

1.192.011,13

563.415,22

6 Turizem

1.013.209,46 2 Informacijska družba

7 Kultura

57 Druga podpora za
izboljšanje turističnih
storitev

73 Ukrepi za povečanje
udeležbe pri
izobraževanju in
usposabljanju skozi vsa
življenjska obdobja,
tudi z ukrepi za
zmanjšanje predčasne
opustitve šolanja in
razlikovanja predmetov
glede na spol, ter za
boljšo kakovost
začetnega poklicnega
izobraževanja in
usposabljanja ter
izobraževanja in
usposabljanja odraslih
oziroma za boljši dostop
do takšnega
izobraževanja in
usposabljanja
11 Informacijske in
komunikacijske
tehnologije (dostop,
varnost,
interoperabilnost,
preprečevanje
tveganja, raziskave,
inovacije, spletne
vsebine itd.)
55 Poudarjanje pomena
naravnih dobrin
58 Varovanje in
ohranjanje kulturne
dediščine
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Prednostna
naloga

Akronim
projekta

Vrednost
projekta
(v €)

Od teh
sredstev ESRR
(v €)

Šifra
Prednostna tema

3

ALISTO

1.173.360,95

997.356,81

3

CAMAA

1.100.220,81

935.187,69
10 Izboljšanje dostopa
998.807,39 do zaposlitve in
trajnostne udeležbe

3

PANGeA

1.175.067,52

3

SEA

1.304.191,72

3

e-surgerynet

937.170,50

67 Ukrepi za
spodbujanje aktivnega
staranja in
podaljševanja delovne
dobe
71 Možnosti
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
izobraževanja in
usposabljanja

11 Povečanja sociale
1.108.562,96 vključenosti
prikrajšanih oseb

796.594,93
12 Izboljšanje
926.585,11 človeškega kapitala

3

e-cardionet

1.090.100,13

3

IntegrAid

1.263.999,39

1.074.399,48

3

SIGN

1.205.902,76

1.025.017,35

3

JULIUS

1.221.190,15

1.038.011,63

3

S.HO.W.

1.306.269,74

1.110.329,28

76 Zdravstvena
infrastruktura

13 Naložbe v socialno
infrastrukturo

79 Druga socialna
infrastruktura

15 Krepitev
81 Mehanizmi za
institucionalne
izboljšanje dobrega
3
LEX
489.877,95
416.396,26 zmogljivosti na
načrtovanja,
nacionalni, regionalni in spremljanja in
lokalni ravni
ocenjevanja
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih

Za sofinancirane standardne projekte – sredstva namenjena ožjemu 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 ožjemu 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

ENRI

1

CAMIS

1.468.946,93
605.000,00
1.431.258,99

1.248.604,89 3 Promet

24 Kolesarske steze

514.250,00 4 Energetika
1.216.570,14
5 Varstvo okolja in
preprečevanje tveganja

1

TRECORALA

1.430.000,00

1.215.500,00

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)
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Prednostna
naloga

Akronim
projekta

1

TRADOMO

2

Vrednost
projekta
(v €)

Od teh
sredstev ESRR
(v €)

Šifra
Prednostna tema

52 Spodbujanje čistega
mestnega prevoza

2.662.989,50

2.263.541,08

PROTEO

992.711,38

843.804,67

2

SHARTEC

998.300,00

848.555,00

2

VISO

700.000,00

595.000,00 8 Raziskave in tehnološki
razvoj (R&ST), inovacije
in podjetništvo

2

FARmEAT

969.600,00

824.160,00

2

NUVOLAK

407.550,00

346.417,50

2

OGV

487.561,27

414.427,08

2

ENJOY TOUR

391.374,32

332.668,17

2

RURAL

446.750,32

379.737,77

2

MINA

998.293,18

848.549,20

3

ZBORZBIRK

999.725,00

849.766,25

3

ECHOS

654.900,00

556.665,00

3

POT MIRU – VIA
DI PACE

3

PRATICONS

689.700,00

586.245,00

3

LIVING
LANDSCAPE

390.000,00

331.500,00

3

AGRI-KNOWS

1.000.000,00

389.600,00

2 Informacijska družba

6 Turizem

12 Izboljšanje človeškega
kapitala

58 Varovanje in
ohranjanje kulturne
dediščine

850.000,00 7 Kultura

331.160,00

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)
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 mrežnega
povezovanja med
univerzami,
raziskovalnimi centri in
podjetji

12 Izboljšanje človeškega
kapitala

72 Načrtovanje,
uvajanje in izvajanje
reform v sistemih
izobraževanja in
usposabljanja, da se
poveča možnost
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Prednostna
naloga

Akronim
projekta

Vrednost
projekta
(v €)

Od teh
sredstev ESRR
(v €)

Šifra
Prednostna tema

zaposlitve, ustreznost
začetnega in poklicnega
izobraževanja in
usposabljanja za trg
dela ter da
izobraževalni kadri
nadgrajujejo
znanja zaradi inovacij in
na znanju temelječega
gospodarstva
Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih – sredstva namenjena ožjemu 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 15-imi sofinanciranimi projekti.

Po 3 projekti se izvajajo v okviru prednostnih tem »Energetika« in »Naložbe v socialno
infrastrukturo«, medtem ko se 4 posamezne prednostne tematike izvajajo v okviru enega samega
projekta.
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 omrežij sodelovanja med malimi in srednje velikimi
podjetji (MSP), med temi podjetji in univerzami, posredniškimi izobraževalnimi
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 12 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 približno 14
PP, vključno z VP. Partnerstva obsegajo najmanj 6 in največ 30 subjektov.
Najnižja vrednost sofinanciranja, t.j. 1.814,41 EUR, je bila dodeljena Občini Sežana, kot
projektnemu partnerju v okviru projekta ADRIA-A, najvišja vrednost sofinanciranja, v višini
235.579,95 EUR, pa Univerzi na Primorskem, kot VP projekta SIGMA2.
Število VP oz. glavnih upravičencev, ki prihajajo iz obeh držav je uravnoteženo: 9 VP prihaja iz
Republike Italije in 7 VP prihaja iz Republike Slovenije.
Za Italijo:
-

4 VP iz Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine;

-

3 VP iz Dežele Veneto;

-

2 VP iz Dežele 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 dežel torej skupno prihaja 132 PP, iz slovenski statističnih regij pa 97 PP.

Letno poročilo o izvajanju 2014

91

Javni razpis št. 01/2009. Sofinancirani projekti in partnerstvo. Območje izvora PP.
ITALIJA
Pred.
naloga

Furlanija
Julijska
krajina

Veneto

1

35

2

19

SLOVENIJA

EmiliaRomagna

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 51 standardnih projektov, sofinanciranih iz sredstev javnega razpisa št. 02/2009,
sofinanciranje prejme 529 PP: pri posameznem projektu poleg VP povprečno sodeluje približno
10 PP. Partnerstva obsegajo najmanj 3 in največ 16 subjektov (brez VP).
Najnižja vrednost sofinanciranja, t.j. 654,47 EUR, je bila dodeljena Javnemu podjetju Kraški
vodovod Sežana, 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 757.864,52 EUR, pa občini
»Comune di Tarvisio«, VP projekta IDAGO.
Število VP oz. glavnih upravičencev, ki prihajajo iz obeh držav je sledeče: 34 VP prihaja iz
Republike Italije in 17 VP prihaja iz Republike Slovenije.
Za Italijo:
-

23 VP iz Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine;

-

10 VP iz Dežele Veneta;

-

1 VP iz Dežele Emilia-Romagna.

Za Republiko Slovenijo:
-

8 VP iz Goriške statistične regije;

-

1 VP iz Gorenjske statistične regije;

-

3 VP iz Obalno-kraške statistične regije;

-

5 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
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
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
MODEF

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
18.02.2013

ITA
ITA
ITA
SLO
SLO
ITA
SLO
ITA
ITA
ITA
ITA
SLO
SLO
ITA
ITA
ITA
SLO
ITA
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
CAMAA

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
18.02.2013

ITA
ITA
ITA
ITA
SLO
SLO
ITA
ITA
SLO
SLO
ITA
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
8
220
14
11
9
10
6
10
11
14
12
12
12
5
8
7
8
6
155
12
12
10
8
8
12
8
11
10
8
8
10
14
10
13
154
529
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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 123 italijanskih PP in 97 slovenskih PP;

-

v okviru prednostne naloge 2 sodeluje 89 italijanskih PP in 66 slovenskih PP;

-

v okviru prednostne naloge 3 sodeluje 88 italijanskih PP in 66 slovenskih PP.

Iz italijanskih dežel torej skupno prihaja 300 PP, iz slovenski statističnih regij pa 229 PP.

Javni razpis št. 02/2009. Sofinancirani projekti in partnerstvo. Območje izvora PP.
ITALIJA
Prednostn
a naloga

Furlanija
Julijska
krajina

1

84

SLOVENIJA

Veneto

EmiliaRomagna

Goriška

21

18

51

Drug
o

Skupno

23

3

220
155

Gorenjska

Obalnokraška

Notranjsko
kraška

Osrednje
slovenska

3

16

1

2

51

28

10

31

6

8

1

20

0

3

52

21

15

13

9

22

4

17

1

154

58

4

529

Skupno

187

70

43

97

18

46

6

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 približno 8
PP. Partnerstva obsegajo najmanj 2 in največ 15 subjektov, vključno z VP.
Najnižja 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 držav je sledeče: 11 VP prihaja iz
Republike Italije in 9 VP prihaja iz Republike Slovenije.
Za Italijo:
-

11 VP iz Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine;

Za Republiko Slovenijo:
-

6 VP iz Goriške statistične regije;

-

3 VP iz Obalno-kraške statistične regije;
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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

6

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

3

SHARTEC

26.10.2012

SLO

6

PROTEO

21.12.2012

ITA

5

MINA

18.10.2012

ITA

4

Prednostna
naloga 1

2
2
2
2

48

Prednostna
naloga 2

59

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 ožjemu kopenskemu
območju

Spodnja tabela prikazuje območja, iz katerih prihajajo PP, ki sodelujejo v okviru sofinanciranih
standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju:
-

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

-

v okviru prednostne naloge 2 sodeluje 31 italijanskih PP in 28 slovenskih PP;

-

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

Iz italijanskih dežel torej skupno prihaja 80 PP, iz slovenski statističnih regij pa 76 PP.
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Javni razpis št. 03/2011. Sofinancirani projekti in partnerstvo. Območje izvora PP.
ITALIJA
Prednostna
naloga

1

SLOVENIJA
Drugo

Skupaj

2

1

49
59

Furlanija
Julijska krajina

Goriška

Gorenjska

Obalnokraška

Osrednjeslovenska

24

16

0

5

2

31

22

1

3

2

0

3

25

19

1

4

0

0

49

4

1

156

Skupaj

80

57

2

12

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o standardnih projektih – sredstva namenjena ožjemu 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 za leto 2014, upoštevajoč višje število operacij
zajetih v vzorec (36), potrjena zanesljivost sistema upravljanja Programa.
Skladno z Letnim poročilom o nadzoru za 7. revizijsko obdobje (revizija izdatkov, certificiranih v
letu 2013), je bilo upoštevajoč število certificiranih operacij in tipologijo operacij (88 operacij
certificiranih v letu 2013, ki vključuje 710 pod-operacij v skupni vrednosti 38.061.201,00 EUR), v
vzorec zajetih 36 operacij, od teh 7 strateških pod-operacij, 25 standardnih pod-operacij in 4
land border pod-operacij. Prerazporeditev omenjenih 36 operacij po programskem območju je
sledeča: 14 upravičencev v Republiki Sloveniji, 2 v Deželi Emilia-Romagna, 10 v Deželi Veneto in
10 v Deželi Furlaniji Julijski krajni.
O rezultatih izvedenih revizij operacij je skupina revizorjev razpravljala na sestanku dne 9.
decembra 2014. Rezultati revizij operacij so bili analizirani kvalitativno glede vrsto napak in 29.
decembra 2014 je OU prejel Letno poročilo s pripadajočim mnenjem brez zadržkov, ki
predstavlja zadostno zagotovilo za pravilnost izdatkov, ki so bili predloženi EK, kot tudi za
zakonitost in pravilnost poslovanja.
Tabela vsebuje pregled neupravičenih izdatkov, ugotovljenih v okviru revidiranih izdatkov,
certificiranih v letu 2013 in zajetih v vzorec v letu 2014:
PREDNOSTNA
NALOGA

AKRONIM
PROJEKTA

UPRAVIČENEC

ZNESEK
NEUPRAVIČENIH IZDATKOV
(v €)

1

ADRIA A

Ministero dell'ambiente italiano

2

CITIUS

3

PARSJAD

CNR-INFM Luxor (Padova)
Regione del Veneto – Unità Complessa
Progetti Strategici e Politiche Comunitarie

1

INTERBIKE

Provincia di Venezia

19.274,28

3

OPENMUSEUMS

Provincia di Rovigo

1.300,00

1

CROCTAL

Provincia di Padova

547,82

1

ENERGYVILLAB

Unioncamere Veneto - Unione regionale
delle Camere di Commercio del Veneto

1.321,13

2

GLIOMA

NIB - Nacionalni inštitut za biologijo

3.575,01

2

IpforSMES

Camera di Commercio di Padova

2

INNOVAQUA

Università di Nova Gorica

3.251,25
736,33
2.726,77

196,32
1.736,46
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3

PESCA

Biotehniški center Naklo

9,00

1

HIDRO KARST

Geološki zavod Slovenije

6.716,84

3

E-SURGERYNET

Azienda Socio-Sanitaria ASL14 - Chioggia –
Regione Veneto

3

SEA

Finreco ud

1.251,63

2

MACC

Fondazione Bevilacqua La Masa Comune di
Venezia

9.228,37

1

TRECORALA

SHORELINE SOC. COOP.

2.659,71
Skupaj

573,91

55.104,83

Vir: pripravil STS

Vrednost zahtevkov za izplačilo je bila pred izplačilom upravičencem znižana za v tabeli
navedene zneske. Dne 9. marca 2015 so bili podatki o omenjenih zneskih vneseni v informacijski
sistem IGRUE, ki je povezan s sistemom SFC, in sicer v del »Izterjave in korekcije«, v tabelo o
preklicanih izplačilih.
V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi je OU, skladno z določili 98. člena Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006, dne 19. februarja 2015 pričel 68. dopisno sejo NO za odobritev predloga o ponovni
določitvi stroškovnih načrtov projektov, v okviru katerih so bile ugotovljene nepravilnosti. Seja
se je pozitivno zaključila 3. marca 2015 in posledično so vodilni partnerji preoblikovali finančne
načrte projektov.
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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.
Evropa 2020 je desetletna strategija gospodarske rasti, ki je nadomestila Lizbonsko strategijo in
predstavlja srednjeročni okvir za uskladitev socialnih in gospodarskih politik v EU. Njen namen ni
le premagovanje krize, ki pesti številne države EU. Strategija se loteva pomanjkljivosti našega
modela gospodarske rasti in ustvarja pogoje za razvoj, ki bo temeljil na pametnih tehnologijah,
trajnostni naravnanosti in socialni vključenosti. Evropska unija je postavila pet ključnih ciljev, ki
konkretneje opredeljujejo naloge in jih je treba uresničiti do konca desetletja, in sicer v zvezi z
zaposlovanjem, izobraževanjem, raziskavami in inovacijami, socialno vključenostjo in
zmanjševanjem revščine ter podnebnimi spremembami in energijo. Strategija vsebuje tudi
sedem vodilnih pobud, ki omogočajo sodelovanje organov EU in nacionalnih organov na
področjih, pomembnih za uresničitev ciljev strategije Evropa 2020, denimo inovacije, digitalno
gospodarstvo, zaposlovanje, mladi, gospodarska politika, revščina, energetska učinkovitost.
Pet ciljev za EU do leta 2020:
1. Zaposlovanje – 75% zaposlenost aktivnega prebivalstva, starega od 20 do 64 let;
2. Raziskave in razvoj - 3 % BDP EU za naložbe v raziskave in razvoj;
3. Podnebne spremembe in energetska trajnost - za 20 % manj izpustov toplogrednih plinov (ali
celo za 30 % pod ugodnimi pogoji) kot leta 1990, 20 % energije iz obnovljivih virov, 20 % večja
energetska učinkovitost;
4. Izobraževanje - manj kot 10 % mladih, ki prezgodaj opustijo šolanje; vsaj 40 % oseb med30. in
34. letom z visokošolsko izobrazbo;
5. Boj proti revščini in socialni izključenosti - vsaj 20 milijonov manj revnih in socialno
izključenih prebivalcev.
Navedene točke so aktualne tudi v okviru izvajanja OP, ki v pomembni meri prispeva k doseganju
ciljev Lizbonske in prenovljene Strategije Evropa 2020.
Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 (3. točka 9. Člena) z nadaljnjimi 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;
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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) tudi programi Evropskega teritorialnega sodelovanja igrajo bistveno vlogo pri
izvajanju Lizbonske strategije, zlasti pri povečanju konkurenčnosti čezmejnih območij ter
krepitvi gospodarske in socialne vključenosti teh območij. OP čezmejnega sodelovanja ItalijaSlovenija 2007-2013 omenjenim ciljem sledi preko svojih prednostnih nalog, v okviru katerih se
izvajajo sofinancirani projekti.
Splošni cilj OP čezmejnega sodelovanja Slovenija- Italija 2007 - 2013 je »Povečanje privlačnosti
in konkurenčnosti programskega območja«. Splošni cilj se izvaja preko naslednjih specifičnih
ciljev:
1) zagotoviti trajnostno teritorialno integracijo. Da bi se dosegel prvi cilj, je namen programa
spodbujati politiko Uravnoteženega in trajnostnega razvoja čezmejnega območja v skladu s
cilji in politiko EU. Namen OP je torej ohranjati in izboljšati stanje biotske raznovrstnosti in
skupno upravljanje z naravnimi viri, pri čemer je treba skupaj preprečevati naravne nesreče
in tehnološka tveganja ter s skupnim načrtovanjem ustvariti pogoje za trajnosten teritorialni
razvoj z integriranim programiranjem. Zaradi naravnega in tehnološkega tveganja na
čezmejnih območjih je treba vložiti več prizadevanja v pripravo skupnih načrtov za
preprečevanje nevarnosti in krepiti že obstoječe oblike sodelovanja med različnimi
pristojnimi organi. Na programskem območju je poraba energije precej visoka, zaradi česar
je treba skupno načrtovati politiko racionalizacije potrošnje in povečati uporabo obnovljivih
virov energije. Za okolju prijazno povezanost območij je nujno potrebno razviti okolju
prijazna transportna omrežja in povečati multimodalne prometne sisteme. Zaradi tega je cilj
Programa izboljšati dostopnost in obstoječe prevozne sisteme. Na obeh straneh nekdanje
meje najdemo območja, ki so si zelo podobna po naravnih danostih ter kulturnih in
gospodarskih značilnostih. Zaradi tega se še bolj naravno kaže potreba po neposrednih
dejavnostih za krepitev povezanosti. Na ta način se lahko razvijejo trajnostne skupnosti, ki
lahko pomenljivo prispevajo k rasti celotnega programskega območja.
2) Povečati konkurenčnost in razvoj na znanju temelječe družbe. Program je iztočnice povzel
po Lizbonski pogodbi in si za cilj zadal spodbujati raziskave in inovacije, s čimer bi prispeval
k razvoju na znanju temelječega gospodarstva. V okviru Programa so predvidene tudi
dejavnosti za razvoj in sodelovanje, katerih namen je izboljšati konkurenčnost poslovnega
sveta (s posebnim poudarkom na MSP - jih) ob upoštevanju globalne narave trgov, zagotoviti
trajnostni razvoj ob spoštovanju načel enakosti med moškimi in ženskami in preprečevanja
diskriminacije. Iz izvedenih analiz izhaja, da je verjetno prav turizem panoga, ki lahko
najbolje ovrednoti čezmejno območje. Zaradi tega se v Programu posebej izpostavlja
ovrednotenje naravnih, okoljskih in kulturnih bogastev programskega območja, pri čemer naj
bi se vse povezane dejavnosti izvajale na okolju prijazen in sonaraven način. Posebna
pozornost bo posvečena dobro povezanim prostorskim enotam, območjem, na katerih je
meja dejansko škodljivo vplivala na naravne in družbene sisteme. S celovitim pristopom naj
bi se tako obnovila gospodarska celovitost in funkcionalna povezanost območij ob meji.
V skladu z evropsko strategijo zaposlovanja in na podlagi zbranih podatkov, ki pričajo o
stopnji zaposlenosti, ki je še daleč od ciljev, ki jih določa Lizbonska strategija, program
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predvideva razvoj potencialov čezmejnega območja v izobraževanju in usposabljanju ter
tako dvigniti raven družbene vključenosti in okrepiti sodelovanje na trgu dela.
3) Izboljšati sisteme komuniciranja ter socialno in kulturno sodelovanje, tudi z namenom, da bi
odpravili obstoječe ovire. Ta cilj je odgovor na potrebo po varovanju znanja in boljšem
skupnem izkoriščanju kulturnega bogastva. Obenem je cilj zmanjšati izoliranost, ki je
značilna za nekatera območja na tem teritoriju, z izboljšanim dostopom do komunikacijskih
omrežij in storitev ter zagotoviti višjo stopnjo družbene vključenosti, zlasti med podeželjem
in centri. Navedeni cilj se lahko doseže z izvajanjem projektov, ki strmijo k promociji in
ovrednotenju kulturne dediščine na programskem območju. Zgodovinska dediščina
posameznih sodelujočih območij lahko še dodatno okrepi sodelovanje med gospodarskimi
subjekti in organizacijami, ki delujejo v sektorju komunikacije. Ovire, ki še vedno obstajajo
zaradi zgodovinskih, jezikovnih kulturnih in družbenih razlik, je treba zmanjševati in je
zaradi tega pomembno, da se zagotovi poenoten dostop do infrastrukture v zdravstvu, kulturi
in izobraževanju. Z izvajanjem projektov, ki prispevajo k večjem poenotenju sistemov
komunikacije, izobraževanja in usposabljanja, se lahko bistveno pripomore k odpravljanju
obstoječih ovir. Izkazalo se je torej, da je nujno treba razmišljati o neposrednih naložbah v
dvig kakovosti navedenih sistemov, spodbujati dostop do informacijske in komunikacijske
tehnologije ter njihove strateške uporabe. Program spodbuja oblikovanje sinergij med
različnimi socialnimi in zdravstvenimi sistemi, s čimer se lahko doseže ekonomija obsega
skupaj z oblikovanjem skupnega sistema obstoječih služb ter zviša kakovost storitev za
prebivalce.
4) Izboljšati učinkovitost in uspešnost programa Namen četrtega cilja je izboljšati tehnične in
administrativne zmogljivosti organov javne uprave, ki sodelujejo pri izvajanju Programa.
Namen Programa je zagotoviti pravilno delovanje sistemov za upravljanje, nadzor in
spremljanje, pri čemer se hkrati dosegata poenostavitev in pravilno finančno upravljanje
sredstev. Dodaten namen je povečati prepoznavnost in širiti informacije o priložnostih, ki jih
ponuja Program. Brez primernega obveščanja in osveščanja namreč obstaja nevarnost, da
javnost ne dojame strateškega pomena OP. Program bo nazadnje poskrbel tudi za redno
spremljanje napredovanja ne samo s finančnega, fizičnega in postopkovnega vidika, ampak
tudi kar zadeva strateško strukturo in cilje programa samega. Na ta način bo lahko možno
odkriti kakršno koli potrebo po popravkih že med njegovim izvajanjem.
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 OP v letu 2014 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.
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V zvezi s prispevkom OP k doseganju ključnih ciljev evropske politike, vseh 20 podpisanih Pogodb
o dotaciji sofinanciranja standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu
območju - v okviru razpisa št. 03/2011, tako kot prejšnjih 16 podpisanih pogodb v okviru razpisa
št. 01/2009 in 51 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 (konkurenčnost,
ustvarjanje delovnih mest, rast in zaposlovanje), še posebej glede trajnostnega razvoja in
enakih možnosti in nediskriminacije (spoštovanje omenjenih načel je bilo tudi v fazi ocenjevanja
visoko točkovano).
V okviru osvežitve Poročila o sprotnem vrednotenju Programa z dne 27.02.2015 so bili
izpostavljeni nekateri pomembni rezultati kvalitativne analize izvajanja Programa.
Čezmejno sodelovanje, na katerem temeljijo projekti v okviru Programa, ima odločilno vlogo pri
ustvarjanju dodane vrednosti projektov pa tudi širše v povezavi z zmogljivostmi in znanjem
vsakega posameznega projektnega partnerja. Po mnenju VP so bili učinki najbolj pozitivni in
občutni v povezavi s socialnim kapitalom in prepoznavnostjo, obenem pa so kot zelo pozitivno
ocenili tudi dodano vrednost pri izboljšanju delovne učinkovitosti in vodenja procesov. Rezultati
kažejo, da je največji učinek viden na sledečih področjih, razvrščenih od najbolj pomembnega
do manj pomembnega:
-

izmenjava izkušenj;
nastanek novih projektov;
boljše poznavanje partnerjev;
nastanek novih partnerstev in novih mrež;
nove izkušnje;
izboljšane kompetenc, zaradi izmenjave znanj;
izboljšane sposobnosti upravljanja čezmejnih odnosov;
izboljšanje sposobnosti vzpostavitve stikov s partnerji v drugih državah za razvoj skupnih
projektov;
promocija območja.

Kar se tiče splošnih kazalnikov, se le-ti nanašajo na vseh 87 sofinanciranih projektov. Podatki na
dan 31.12.2014 kažejo v večini primerov vrednosti, ki presegajo ciljne vrednosti, predvidene za
Program.
Zlasti kar zadeva kazalnik »Spodbujanje trajnostnega razvoja« velja opozoriti, da 86 od 87 (99%)
sofinanciranih projektov prispeva k doseganju zahtev, določenih za omenjeni kazalnik. Navedeni
odstotek presega ciljno vrednost (45%), ki je določena v OP.
V zvezi s kazalnikom »Projekti, ki spodbujajo in izboljšujejo skupno varstvo in upravljanje
okolja« velja izpostaviti, da 72 od 87 (82%) sofinanciranih projektov prispeva k doseganju ciljev,
ki jih določa omenjeni kazalnik. Navedeni odstotek presega ciljno vrednost (15%), ki je določena
v OP.
Kazalnik »Spodbujanje enakih pogojev (za moške in ženske ter nediskriminacije)«, katerega
ciljna vrednost na ravni Programa znaša 10% glede na celotno število projektov, trenutno
izkazuje vrednost 91% (79 od 87 projektov), kar pomeni pozitivno razliko v višini 81%.
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Ob upoštevanju prednostnih nalog OP, meril za izbor projektov in vsebin sofinanciranih
projektov lahko trdimo, da bo izvedba predvidenih projektih aktivnosti pozitivno vplivala na
doseganje navedenih ciljev.
V primerjavi z letnim poročilom o izvajanju 2013, ki prikazuje realizacijo in rezultate dosežene v
okviru Programa do 31.12.2013, je število predloženih in sofinanciranih projektnih predlogov
ostalo nespremenjeno. Do 31. decembra 2014 je stanje izvajanja glede na posamezne razpise
ostalo nespremenjeno, z izjemo števila zaključenih projektov.
Na dan 31.12.2013 so bili vsi projekti še v teku. V okviru tega letnega poročila se upošteva
aktualno število zaključenih projektov do 31. decembra 2014, iz česar izhaja, da več kot
polovica projektov še ni zaključila svojih aktivnosti.
Za namen vrednotenja kazalnikov so bili podatki pridobljeni iz sistema za spremljanje Programa
(MIS) na dan 31.12.2014 in posodobljeni ob upoštevanju preoblikovanja stroškovnih načrtov.
Vrednosti kazalnikov se niso bistveno spremenile v primerjavi s preteklim letom, saj ni bilo novih
razpisov, ki bi vplivali na rezultate na zadevnih področjih.
Tako za kazalnike fizičnih rezultatov kot učinkov velja, da so presegli pričakovane/ciljne
vrednosti že 31.12.2013, kar potrjuje uspešnost Programa z vidika doseganja fizičnih rezultatov.
Za naslednje programsko obdobje 2014-2020 bo potrebno oblikovati ustrezno metodologijo za
določitev izhodiščne in ciljne vrednosti kazalnikov v izogib anomalijam, ki so nastajale v tem
programskem obdobju.
Upoštevajoč vsebino OP in poglavitno strategijo le-tega, ki določa uravnoteženo krepitev
območja sodelovanja v smeri trajnosti - pri tem se je območje razširilo na nove regije in se je s
tem povečala raznolikost – je bil glavni cilj, na podlagi podatkov poročila vrednotenja, deloma
dosežen v letu 2014 in je deloma v fazi doseganja.
Program je bil zastavljen na osnovi zaključkov iz socio-ekonomske, teritorialne in okoljske
analize. Kljub težki situaciji zaradi globalne gospodarske krize se je strategija Programa na
splošno izkazala za skladno z ugotovitvami analize konteksta in popolnoma ustrezno
izpostavljenim potrebam. Analiza konteksta je izpostavila, da so izpostavljene potrebe
programskega območja primerno zajete v operativnih ciljih in predlaganih aktivnostih.
V zvezi z učinki na prebivalce programskega območja, in sicer z vidika trga dela, je opravljena
analiza zajemala razpoložljivost delovnih mest, zaposlenost in brezposelnost, t.j. elemente, ki
so zaradi svoje pomembnosti zajeti v ciljih Evrope 2020. Rezultati socio-ekonomska analiza
kažejo, da:
- se je stopnja delovne aktivnosti žensk (ponudba dela) rahlo povečala;
- se je na skupno zmanjšala stopnja zaposlenosti, zlasti med mladimi in v nekoliko
manjši meri med ženskami;
- se je stopnja brezposelnosti na celotnem programskem območju podvojila.
Iz analize nabora sofinanciranih projektov jasno izhaja tesna povezava med aktivnostmi
programa oz. skladnost aktivnosti z operativnimi cilji in strategijo. Program je po svoji strukturi
na splošno skladen, skladnost je izrazita med določenimi cilji in analizo konteksta, ter med
operativnimi cilji in aktivnostmi.
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Za oceno učinkov na enake možnosti ženski in moških ter trajnostni okoljski razvoj, je
predvideno namensko polje, ki ga predlagatelj/upravičenec izpolni ob predložitvi prošnje za
dodelitev sredstev za sofinanciranje. Potrdimo lahko, da je bil ta cilj osnova ocenjevanja
vsakega projektnega predloga in, da so ga vsi projekti dosegli.
V sklopu Programa so bila vzpostavljena precej široka partnerstva (v približno polovici primerov
je projekt vključeval med 6 in 10 partnerjev, 23% med 11 in 15 partnerjev ter 13% več kot 15
partnerjev), prav tako je Program predstavljal priložnost za širitev mrež poznanstev in
vzpostavitev sodelovanja z novimi partnerji (le v 10% primerov se je partnerstva vzpostavilo
izključno z že poznanimi partnerji). Učinkovitost ustanovljenih sodelovanj dokazuje dejstvo, da
skoraj vsi anketiranci načrtujejo prihodnje sodelovanje z enim ali več projektnimi partnerji.
Program je tudi ponudil in zagotavljal številne priložnosti izobraževanja/širjenja rezultatov in
izmenjavo med partnerji iz različnih projektov (informativni dnevi, konference, dogodki
kapitalizacije itd.).
Opredelitev fizičnih kazalnikov napredovanja in rezultatov/učinkov je občutljiv proces, ki se
prične že v fazi predhodnega vrednotenja in se pogosto nadaljuje tudi v fazi izvajanja
programa. Ciljne vrednosti se praviloma določajo na osnovi rezultatov Programa v preteklosti in
se na novo vrednotijo na osnovi razpoložljivih finančnih sredstev, ocen in drugih dejavnikov. Gre
za kompleksen proces, ki ga je pogosto med izvajanjem programa potrebno na novo preveriti in
prilagoditi oz. spremeniti glede na prvotne odločitve.
Ob splošnem pogledu na napredovanje fizičnih rezultatov bi lahko rekli, da so se vse ciljne
vrednosti za splošne in specifične kazalnike dejansko že dosegle.
Tudi v primeru fizičnih kazalnikov po posamezni prednostni nalogi so vrednosti zelo visoke,
čeprav je finančna realizacija relativno nizka, in sicer zaradi poznega začetka izvajanja
projektnih aktivnosti in likvidnostnih težav upravičencev. V naslednjem programskem obdobju
2014-2020 bo posebna pozornost namenjena določanju kazalnikov, in sicer določanju ciljne
vrednosti ter popravljanju izkrivljenih podatkov zaradi nepravilnih metodologij zbiranja le-teh.
Ob tem se bodo upoštevale tudi nedavno objavljene evropske smernice glede skupnih
kazalnikov.
Od skupaj 87 projektov, sofinanciranih na dan 31. 12. 2013, jih prednostne naloge 1 - Okolje,
promet in teritorialna integracija zajema 31 (35,6 %), prednostna naloga 2 - Konkurenčnost in na
znanju temelječa družba 30 (34,5 %), ostalih 26 (29,9 %) pa spada v okvir prednostne naloge 3 Socialna integracija. Skupni izdatki (vsota javnih in zasebnih sredstev) projektov prve
prednostne naloge znašajo 46.432.080,15 EUR (39,2 % skupnega zneska), druge prednostne
naloge 37.137.621,64 EUR (31,3 %) in tretje prednostne naloge 34.900.296,03 EUR (29,5 %).
Porazdeljenost finančnih sredstev po posamezni prednostni nalogi in deleži po številu projektov
po posamezni prednostni nalogi so primerno uravnoteženi.
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.
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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 onesnaževanjem, zmanjšati porabo
energije in povečati uporabo obnovljivih virov energije«.
V zvezi z izboljšavo energetske učinkovitosti na upravičenem območju programa, velja
izpostaviti standardi projekt ADRIAWET2000, sofinanciran v okviru javnega razpisa št. 02/2009,
ki predvideva zbiranje podatkov o biotski pestrosti in ustanovitev čezmejne mreže za monitoring
in upravljanje znanstvenih podatkov; določitvi programov za celostno upravljanje mokrišč;
skupnemu načrtovanju vsebin in aktivnosti s področja izobraževanja kot tudi kulturnega
ozaveščanja in oživitve; razvoju modelov sodelovanja na lokalni ravni z vključevanjem novih
udeležencev ob spodbujanju trajnostnega razvoja ter konkretne rezultate v obliki novih delovnih
mest na območjih NATURA 2000, na sledečih območjih: Videmska pokrajina, pokrajina Gorica,
pokrajina Benetke, pokrajina Rovigo in Obalno-kraška statistična regija.
Cilj projekta GEP pa je vzpostaviti enoten čezmejni sistem ukrepanja Civilne zaščite v primeru
ogroženosti virov pitne vode zaradi tehnološkega tveganja in naravnih nesreč ter s tem
prispevati k razvoju novih informacijsko–komunikacijskih tehnologij in trajnostni teritorialni
integraciji ter ohranjanju okolja na območju Goriške, Obalno–kraške, Gorenjske statistične
regije in Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine. Hidrološki sistemi niso omejeni z
državnimi mejami, vplivi onesnaženja se lahko neovirano širijo preko meja, zato je potrebno
njihovo integrirano čezmejno koordinirano upravljanje. Ključna pridobitev projekta je
nadgradnja GIS (geoinformacijskim sistemom) s hidrogeološkim modelom za kraški vodonosnik
Trnovsko-Banjške planote in aluvij Soče, ki sta glavna skupna vira pitne vode za čezmejno
goriško-tržaško območje ter z odločitvenim podpornim sistemom (DSS/SDSS), ki bo temeljil na
analizi kazalnikov vpliva rabe tal na vire pitne vode.
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.
V okviru vmesnega vrednotenja, ki je bilo opravljeno za prednostne naloge Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, in sicer v okviru operativnega cilja
»Izboljšati dostopnost in transportne sisteme ter povečati integracijo med mesti in podeželjem«
prednostne naloge 1 se izvaja ambiciozen projekt ADRIA A za povečanje integracije med mesti
in podeželjem ter iskanje rešitev za celovit sistem lahke železnice, s čimer bi povečali mobilnost
prebivalcev med mesti Koper, Sežana, Nova Gorica, Tržič in Trst ter za izboljšanje koordinacije
med pristanišči, letališči in intermodalnimi platformami Severnega Jadrana. Na področju
prioritetne sektorske teme »Promet« se izvajajo še trije projekti za vzpostavitev kolesarskih
poti, ki prispevajo tudi k izboljšanju povezave med mesti in podeželjem.
Pri doseganju cilja »Okrepiti teritorialno kohezijo znotraj funkcionalnih čezmejnih območij« bi
izpostavili tri projekte, ki se navezujejo na izpolnjevanje tega cilja. Nekatere projektne
aktivnosti v okviru tega cilja so se izvedle tudi na drugih področjih, saj so tesno povezane z
aktivnostmi drugih operativnih ciljev. Tako so majhne naložbe za nadgradnjo lokalne
infrastrukture vključene v projekte na področju prometa (npr. nova ureditev bivšega mejnega
prehoda ter vzpostavitev kolesarskih poti).
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Skupno prostorsko načrtovanje se uresničuje v okviru projekta TRADOMO, ki spodbuja trajnostno
mobilnost in dostopnost ob slovensko-italijanski meji ter vzpostavitev javnega potniškega
prevoza, in se izvaja v okviru prioritetne sektorske teme »Varovanje okolja in preprečevanje
nesreč«. Izpostavili bi tudi projekt KRAS-CARSO, ki spodbuja trajnostno teritorialno integracijo
homogenega območja Krasa kot enega izmed najpomembnejših čezmejnih območij med
Slovenijo in Italijo. Cilj projekta je izvedba aktivnosti, ki bodo zagotavljale trajnostno
upravljanje naravnih virov in teritorialno kohezijo s skupnimi strategijami na čezmejni ravni.
Naslov prednostne naloge 2 - Konkurenčnost in na znanju temelječa družba 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 naložbe
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«.
Aktivnosti, ki jih izvajajo projektni partnerji strateškega projekta ICON (JR št. 01/2009) so
usmerjene v povečanje konkurenčnosti MSP celotnega programskega območja s pomočjo
mreženja in povezovanja. Predvideno je sodelovanje, prenos znanja in tehnologij, inovativnosti
in internacionalizacije. Partnerstvo projekta sestavljajo vse ključne podjetniške podporne
institucije iz programskega območja na obeh straneh meje, ki združujejo in predstavljajo vse
MSP na tem območju in zagotavljajo odlično poznavanje razmer. Jedro projekta se nanaša na
vzpostavljanje povezav (mreže, grozdi, platforme) med podjetji, ki lahko tako povečajo lastno
konkurenčnost in prispevajo k splošni konkurenčnosti teritorija. Sodelovanju med institucijami
za podporo podjetništvu na obeh straneh meje so namenjene aktivnosti, s katerimi se bo
prenašalo znanje, izkušnje ter sodelovanje med njimi. V okviru projekta je predviden razvoj
skupne storitve za internacionalizacijo podjetij, tudi s pomočjo novih tehnologij in virov
informacij: DBE (Digital Business Ecosystem) in KMS (Knowledge Management Systems) po zgledu
sodobnih pristopov, ki jih za regionalni nivo podpira EK. Vključene so tudi deprivilegirane
skupine (starejši, upokojenci) in tiste, ki imajo potencial za aktiviranje v podjetniškem okolju
(mladi), za katere je predviden sistem čezmejnih delovnih praks.
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 delež mladih, ki
opustijo šolanje za vsaj 5 % v Sloveniji in za vsaj 15-16 % v Italiji, na dan priprave tega poročila
še ni možno oceniti neposreden vpliv programa, vendar velja izpostaviti projekt EDUKA
(standardni projekt, sofinanciran v okviru javnega razpisa št. 02/2009), ki prispeva k izboljšanju
kvalitete izobraževalnega sistema na različnih ravneh (od osnovnošolske do univerzitetne ravni)
ter prispeva k izobraževanju 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
izobraževanja. V ta namen delujejo mreže 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 izobraževalne, informativne, promocijske in raziskovalne aktivnosti.
Posebna pozornost bo namenjena uveljavljanju medkulturne vzgoje ob upoštevanju bodisi
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tradicionalnih manjšin (še posebej italijanske v Sloveniji ter slovenske in furlanske v Italiji)
bodisi novih manjšin oziroma skupin migrantov. Poleg projekta EDUKA lahko omenimo tudi
projekt SIIT - Interaktivna orodja za identifikacijo biotske raznovrstnosti, izobraževalni projekt,
katerega cilj je oblikovati skupne raziskovalne programe na programskem območju.
V zvezi s prednostno nalogo 3 in ciljem strategije Evropa 2020, da se zmanjša delež mladih, ki
opustijo šolanje in poveča delež 30-34 letnikov z univerzitetno izobrazbo velja izpostaviti tudi
projekt AGRI-KNOWS (JR št. 03/2011 – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju), ki je
usmerjen v prenos znanja, in sicer specifičnega znanja o problematiki onesnaževanja okolja
zaradi prekomerne rabe nutrientov, pesticidov in drugih učinkovin strokovnjakov na visoki ravni
in iz različnih institucij, ki delujejo v raziskovalnem in kmetijskem sektorju (univerze in
raziskovalne inštitute) na bodoči tehniški sektor. Prenos znanja se izvaja z dodatnim
usposabljanjem in izobraževanjem učiteljev srednjih šol kot tudi učencev v srednjih in osnovnih
šolah. Končni cilj je izboljšati ozaveščenost ter skrb za okolje in zdravje človeka. Projekt
predvideva postavitev mikrokozmos poskusov v šolah, organizacijo delavnic za dijake in
študente, usposabljanj za učitelje in dneve odprtih vrat na osnovnih šolah. Končni cilj je
izboljšati ozaveščenost ter skrb za okolje in zdravje človeka. Projekt predvideva postavitev
mikrokozmos poskusov v šolah, organizacijo delavnic za dijake in študente, usposabljanj za
učitelje in dneve odprtih vrat na osnovnih šolah.
V okviru vmesnega vrednotenja je bilo ugotovljeno, da k operativnemu cilju »Izboljšati kakovost
življenja prek usklajenega razvoja zdravstvenih in socialnih sistemov« prednostne naloge 3
prispeva več projektov, ki skušajo povezovati zdravstvene ustanove, izboljšati logistiko in uvesti
spletne rešitve v zdravstvo (projekti e-cardionet, e-health, e-surgerynet, IntegrAid in SIGN).
Med te aktivnosti spadajo tudi projekti za skupno izkoriščanje športne infrastrukture (projekt
JULIUS) ter skupna razmišljanja o vprašanju socialnih stanovanj (projekt S.HO.W. - Social
Housing Watch). Projekti obravnavajo tudi sodelovanje manjšin v obeh državah in načrte za
njuno polno družbeno integracijo.
Ob pričetku novega programskega obdobja in v zvezi z doseganjem ciljev, ki so neposredno
povezani z Lizbonsko strategijo in zgoraj navedenimi točkami nove strategije Evropa 2020 (v
zvezi z uresničevanjem ciljev strategije Evropa 2020 so podrobnejše informacije navedene v
poglavju 2.1.1, v delu, ki zadeva kapitalizacijo rezultatov projektov), velja izpostaviti potrebo
po refleksiji glede oblikovanja heterogenih modelov čezmejnega partnerstva, ki bodo učinkoviti
v smislu posredovanja in prenosa različnih znanj in kompetenc vsem projektnim partnerjem.
Postopki izbora projektov so z vsebinskega vidika visoke kakovosti, tako glede predvidenih
aktivnosti kot v zvezi s samimi partnerstvi, in prispevajo k dodani vrednosti Programa in k
doseganju specifičnih ciljev le-tega. Partnerski sporazumi bi morali predstavljati trdne temelje
za kontinuirano in trajno sodelovanje z namenom skupnega premagovanja morebitnih težav v
zvezi z likvidnostjo upravičencev (kot posledica Pakta o stabilnosti in uvedbe drugih varčevalnih
ukrepov v letu 2013) ter doseganja skupnih ciljev v duhu sodelovanja in transparentnosti, ki ga
Program spodbuja od samega začetka.
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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 predložitev projektnih
predlogov ter Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju.
Zaradi zagotavljanja skladnosti z veljavnimi predpisi na področju konkurence in državnih
pomoči, javnih naročil, prihodkov, trajnosti operacij, okolja in enakih možnosti, je OU s
pomočjo STS 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 državnih 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, državnih
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 EK
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 EK 2008/C 91/02 o
uporabi zakonodaje Skupnosti v zvezi z javnimi naročili in koncesijami za institucionalizirana
javno-zasebna partnerstva) ter specifične nacionalne predpise.
OU s pomočjo STS in v sodelovanju s slovensko Info točko, OzP in RO zagotavlja upravičencem
vse potrebne informacije za zagotavljanje spoštovanja predpisov EU. S tem namenom so bili
sprejeti in vključeni v priročnike korektivni ukrepi za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo
Evropske unije. Omenjeni dokumenti so objavljeni na uradni spletni strani Programa.
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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 okrožnico obvestil upravičence o dveh novih kontrolnih listih za kontrolo pravilnosti
izvedbe postopka oddaje javnega naročila (za italijanske in slovenske upravičence). V omenjeni
okrožnici z dne 11. junija 2012 je OU opozoril na evropsko zakonodajo za področje javnega
naročanja oz. na obvestila EK, 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 EK z dne 22.11.2011 o 125. členu Zakonodajnega odloka
163/2006 za italijanske upravičence in usmeritve COCOF 07/0037/03 glede načel, kriterijev in
odstotkov, ki jih uporabljajo službe EK za popravke in pavšalne korekcije v primeru, da načelo
javnosti ni upoštevano.
Navedene kontrolne liste upravičenci priložijo 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.
Letno poročilo o nadzoru, ki ga je RO posredoval OU 29.12.2014 se nanaša na 7. revizijsko
obdobje in vsebuje rezultate sistemske revizije in revizij operacij za izdatke, certificirane v letu
2013. V okviru poročila je bilo celotno gledano, ob upoštevanju stopnje napake v višini 1,82%
(kar je pod pragom tolerance, ki znaša 2%), potrjeno, da je sistem upravljanja in nadzora v
zadostni meri zagotovil, da so izkazi o izdatkih, predloženi EK pravilni, in da so poslovni dogodki
zakoniti in pravilni, oziroma skladni z evropsko zakonodajo in nacionalnimi predpisi glede
upravičenosti izdatkov upravičencev. V obdobju, v katerem sta bila tako obseg certificiranih
izdatkov kakor število vzorčenih operacij visoka, ni bilo ugotovljenih sistemskih napak, 30%
stopnje napake pa je predstavljala specifična težava, ki se po eni strani navezuje na predpise s
področja t. im. in house naročil in, po drugi strani, na nekatere spremembe italijanske
zakonodaje na področju opredelitve narave javnih ustanov in pravnih oseb javnega prava.
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Tudi Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju je bil dopolnjen s
podrobnejšimi opisi načinov poročanja 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 EK podala po opravljeni reviziji Programa (12-16. marec 2012), v svoji
okrožnici 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 državnih pomočeh, 11. člen »Vračilo neupravičeno izplačanih izdatkov« in
14. člen »Pravica do odstopa od pogodbe«, ki med vzroki za odstop od pogodbe navaja kršitev
evropske, nacionalne in deželne zakonodaje vezane na konkurenco, varovanje okolja in enake
možnosti.
Tako imenovana »horizontalna načela« enakih možnosti med spoloma in nediskriminacije so
skupna vsem prednostnim nalogam in aktivnostim v okviru Programa. 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
možnosti in nediskriminacije se torej v okviru teh aktivnosti izvaja kot specifični ukrep.
Izvajanje načel enakih možnosti in nediskriminacije ter zakonodaja Skupnosti s področja okolja
in okoljske trajnosti sta še posebej pomembna. V obrazcu za predložitev projektnih predlogov je
poseben del namenjen vplivom in učinkom projekta na omenjena načela, ki so vključena tudi v
merila za ocenjevanje kakovosti projekta (del B.3 »Dodana vrednost projekta« - merilo 1
»Prispevek projekta k enakim možnostim in nediskriminaciji« in merilo 2 »Prispevek projekta k
okoljski trajnosti«).
Predstavniki okoljskih organov programskih partnerjev sodelujejo tudi pri ocenjevanju vpliva na
okoljske cilje, v skladu z določili OP.
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 deželami) in slovenski
(Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) ter izmenično po en predstavnik Deželne komisije za enake
možnosti dežel Furlanije Julijske krajine, Veneta in Emilije-Romagne in en predstavnik Urada
Vlade Republike Slovenije za enake možnosti.
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 državnih pomočeh je bilo ugotovljeno, da osem (ADRIA-A, CITIUS, KNOW-US,
TRANS2CARE, SAFEPORT, SLOWTOURISM, SIGMA2 in ICON) od 16 projektov, sofinanciranih v
okviru javnega razpisa št. 1/2009, zapade pod pravila o državnih pomočeh. Pri prvih PETIH
zapade pod pravila o državnih pomočeh sofinanciranje aktivnosti, ki jih izvajajo nekateri
slovenski PP, medtem ko pri projektih SLOWTOURISM, SIGMA2 in ICON zapadejo pod pravila o
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državnih pomočeh (neposredna državna pomoč) tudi nekatere aktivnosti, ki jih izvajajo
italijanski PP. Pri projektih KNOW-US in ICON je bila ugotovljena tudi posredna državna 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. Obenem, je bilo za projekt SAFEPORT sofinanciranje izdatkov za
nakup opreme s strni PP6 – Luka Koper, d.d. 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 državnih pomočeh. Tabela v
nadaljevanju vsebuje podatke o projektih in projektnih partnerjih, katerim je bilo sofinanciranje
dodeljeno v skladu s pravili o državnih pomočeh.
Javni razpis št. 02/2009. Projekti in projektni partnerji, ki zapadejo pod pravila o državnih 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-Združenje 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 Sežana 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 državnih pomočeh, v
kolikor bo le-ta upošteval postopke javnega naročanja, določene v Navodilih za poročanje za upravičence.

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 državne pomoči ugotovljeno, da
sofinanciranje določenih aktivnosti v okviru projektov PROFILI, MACC in WINE NET lahko
predstavlja posredno državno 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 državne pomoči, ki so ga izvedli slovenski in italijanski ocenjevalci, ugotovljeno
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da projekti oz. aktivnosti, ki jih izvajajo projektni partnerji našteti v spodnji tabeli zapadejo
pod pravila o državnih pomočeh.
Javni razpis št. 03/2011. Projekti in projektni partnerji, ki zapadejo pod pravila o državnih 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.

RURAL

PP2 – Associazione produttori dello Schioppettino di Prepotto

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 ožjemu kopenskemu
območju

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

V letu 2014 je OU preko službe za EU nadzor posredoval in posodobil podatke o neposrednih
državnih pomočeh italijanskim upravičencem v BDA (Banca Nazionale Aiuti). Za posodobitve
podatkov o državnih pomočeh slovenskim upravičencem skrbi slovenski nacionalni organ, ki
podatke posreduje Ministrstvu za finance Republike Slovenije, ki je pristojno za tovrstno bazo
podatkov.
V skladu z dopolnitvami »Navodil in obrazcev za poročanje za upravičence Programa čezmejnega
sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013 za strateške projekte - Javni razpis št. 01/2009« in
»Navodil in obrazcev za poročanje za upravičence Programa čezmejnega sodelovanja ItalijaSlovenija 2007-2013 za standardne projekte - Javni razpis št. 02/2009 in Javni razpis št.
03/2011« v letu 2013, je obvezna priloga vmesnega/zaključnega poročila vodilnega partnerja
tudi kontrolni list za preverjanje morebitnih prihodkov v okviru projekta za PP in LP. V okviru
Programa je tako omogočeno celovito, sprotno in natančno spremljanje projektov, ki ustvarjajo
prihodek, skozi celotno življenjsko dobo le-teh.
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Vir: Pripravil STS

Poleg navedenega, sta bili konec leta 2014 OU predloženi analizi stroškov in koristi za strateški
projekt OPENMUSEUMS, sofinanciran v okviru javnega razpisa št. 01/2009, in sicer za dva
upravičenca projekta (PP7 in PP8). Analizi sta bili pripravljeni v skladu s Smernicami za
upravljanje projektov, ki ustvarjajo prihodek. Cilj tega projekta je kvalifikacija in promocija
muzejev italijansko-slovenskega območja preko vrednotenja kulturne dediščine, izboljšanja
kakovostnih standardov za povečanje privlačnosti in za doseganje raznovrstnih ciljnih skupin ter
za povečanje števila obiskovalcev, širjenje večjega poznavanja skupne zgodovinske in kulturne
dediščine in običajev, ki zaznamujejo italijansko-slovensko čezmejno območje preko mreženja
muzejev.
Analizi sta pokazali, da projektne aktivnosti ne ustvarjajo neto prihodkov, zato se za projekt ne
uporabljajo določila 55. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006, spremenjenega z Uredbo (ES) št.
1341/2008. Obenem, v skladu z evropskimi določili na področju projektov, ki ustvarjajo
prihodke, OU še nadalje zagotavlja stalno spremljanje finančnega napredka Programa in posebno
spremljanje neto prihodkov v okviru sistema za poročanje.
Glavne funkcije sistema spremljanja prihodkov zagotavljajo skupina zaposlenih znotraj STS in
postopki, pri čemer se upoštevajo posebnosti v okviru poročanja in obveznosti upravičencev na
področju ustvarjanja prihodkov.
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Večjih težav pri izvajanju in upoštevanju evropske zakonodaje, tako na ravni Programa, kot na
ravni posameznih projektov, ni bilo. Kljub temu je potrebno opozoriti na težavo, povezano z
gospodarsko-finančno krizo in evropskimi smernicami za nadzor javne porabe. V Sloveniji na tem
področju velja nacionalni »Zakon za uravnoteženje 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 držav 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, 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
preprečitev samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti, kot ga določa 93. člen Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006.
Za italijansko stran je potrebno izpostaviti, da izjemo, ki določa, da so evropska sredstva izvzeta
iz pravil Pakta o stabilnosti, omejuje obveznost vključevanja nacionalnega in deželnega
sofinanciranja v omenjene mejne vrednosti, kar dejansko izničuje pozitivni učinek tega določila,
zaradi česar so težave v partnerstvih pri izvajanju aktivnosti.
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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.
Poleg neformalnih pogovorov je 4. februarja 2014 v Trstu potekalo tudi uradno srečanje organov
Programa, v okviru katerega je bil obravnavan finančni pregled izvajanja Programa glede na
ciljno porabo za leto 2014. Sestanek je bil tudi priložnost za izmenjavo podatkov o kritičnih
točkah pri poročanju in o težavah, ki jih je ugotovil RO. Predstavljeni so bili: delovanje
informacijskega sistema spremljanja z možnostjo izpisa podatkov, spremembe finančnega načrta
projekta tehnične pomoči ter postopki zaključevanja projektov in priprava končnega poročila.
Drugo srečanje med organi Programa je potekalo v Trstu 16. januarja 2015, v okviru le-tega je
bilo predstavljeno finančno izvajanje Programa glede na ciljno porabo za leto 2015,
izpostavljene so bile kritične točke pri poročanju in težave, ki jih je ugotovil RO. Obenem je bil
prisotnim predstavljen tudi pregled aktivnosti zaključevanja Programa.
Za namene doseganja predvidene letne ciljne porabe in ob upoštevanju likvidnostnih težav
upravičencev pri izvajanju projektov je OU, v sodelovanju z OzP in STS, pri upravičencih
predhodno preveril možnosti uvedbe ustreznih ukrepov za pospešitev črpanja sredstev in
omejitev likvidnostnih težav ter za doseganje višine porabe sredstev, ki jo določa EK. V okviru
navedenega je bil izjemoma povišan delež predplačila, za katerega lahko zaprosijo upravičenci,
in sicer na 50% vrednosti odobrenih sredstev sofinanciranja iz ESRR. Dva upravičenca, ki sta
izdatke predvidela oz. pri katerih so izdatki nastali za nabavo blaga ali plačilo opravljenih del, je
bila višina le–teh najmanj 100.000,00 EUR in so bili vključeni v poročila, ki so bila predložena
prvostopenjski kontroli do konca meseca septembra 2014, je zaprosilo za 50% predplačilo v
skupni vrednosti 233.520,93 ESRR sredstev.
Meseca aprila in meseca junija 2014 so bili iz sistema spremljanja pridobljeni podatki o
finančnem napredku strateških projektov. Na osnovi kriterijev, navedenih v nadaljevanju, so bili
identificirani projekti, ki beležijo zaostanek v izvajanju: med strateškimi projekti tiste s
finančno realizacijo nižjo od 70% glede na ciljno porabo za leto 2014, med standardnimi projekti
tiste s finančno realizacijo nižjo od 60% glede na ciljno porabo za leto 2014 in med projekti, ki
se sofinancirajo s sredstvi, namenjenimi ožjemu kopenskemu območju tiste s finančno
realizacijo nižjo od 30% glede na ciljno porabo za leto 2014.
Osem strateških projektov je bilo povabljenih na posamezni sestanek z OU/STS s strani skrbnika
projekta. Sestanki so potekali od meseca maja do konca junija 2014. V primeru standardnih
projektov pa je bila bolj učinkovita rešitev organizacija enega samega sestanka s predstavniki
vseh identificiranih 41 projektov, ki je potekal 13.06.2014.
Ugotovitve in ukrepi, uvedeni za vsak posamezni projekt so bili predstavljeni v posebnem
poročilu v okviru 14. seje NO, ki je potekala na Bledu 15. julija 2014.
Nato, so bili tudi v mesecih januar/februar 2015 iz sistema spremljanja pridobljeni podatki o
finančnem napredku strateških, standardnih projektov in projektov, ki se sofinancirajo s
sredstvi, namenjenimi ožjemu kopenskemu območju, na osnovi katerih so bili po kriteriju
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certificiranih izdatkov na dan 31.12.2014 in poročil, ki na prvostopenjski kontroli še čakajo na
potrditev, identificirani projekti, ki beležijo nižjo finančno realizacijo (certificirane izdatke) od
80% skupne odobrene vrednosti projekta.
VP omenjenih projektov so bili povabljeni na srečanje, ki je potekalo 19.02.2015 v Trstu.
Srečanja se je udeležilo 48 VP. STS je nato na osnovi analize iz leta 2014, ki je bila NO
predstavljena na Bledu pripravil posebno poročilo o stanju izvajanja problematičnih projektov,
dopolnjeno v skladu z novimi ugotovitvami, izhajajočimi iz sestanka z VP, z namenom
predstavitve stanja izvajanja NO v okviru seje predvidene v mesecu aprilu 2015.
V zvezi z znižanjem zneska samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti na ravni Programa za
leto 2013 (6.776.816,00 EUR ESRR sredstev), v skladu s 93. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006, po uspešnih pogajanjih z EK (podrobnejše informacije so navedene v poglavju 2.4
tega poročila) in nadaljnjimi ukrepi v smeri povečanja črpanja sredstev je NO, v okviru 65.
dopisne seje, ki se je zaključila 24. novembra 2014, sprejel metodologijo za določitev povečanja
obsega sofinanciranja na ravni posameznega projekta. Povečanje obsega sofinanciranja je bilo
možno zaradi razpoložljivih sredstev, nastalih po znižanju višine samodejno prenehanih
obveznosti ter je bilo izvedeno s ciljem preprečiti morebitna dodatna znižanja.
Konec meseca novembra 2014 je OU zaprosil VP posameznih projektov, da sporočijo, ali
sprejmejo dodatna sredstva, in sicer v celoti ali deloma (v tem primeru je bilo potrebno navesti
tudi višino sredstev), ali le-teh ne sprejmejo. V primeru nedoseženega dogovora med partnerji
ali nepredložitve zahtevane dokumentacije s strani VP do določenega roka, dodatna sredstva
projektu niso bila dodeljena.
V času priprave tega poročila, je večina VP, ki so v celoti ali deloma sprejeli povečan obseg
sofinanciranja, že posredovala zahtevano dokumentacijo (obrazec za večje spremembe ad hoc,
spremenjen opis stroškovnega načrta in novo prijavnico ter Aneks k pogodbi o partnerstvu,
podpisan s strani vseh PP).
Spremembe na projektih, nastale zaradi povečanja obsega sofinanciranja pri 23 projektih, ki so
zaprosili za podaljšanje obdobje trajanja projekta, je NO že odobril, in sicer v okviru dopisne
seje št. 71, ki se je zaključila 19. marca 2015. Spremembe pri preostalih projektih, ki so
sprejeli dodatna sredstva, bo NO odobril na redni seji, ki bo potekala meseca aprila 2015.
Sredstva, ki ne bodo dodeljena projektom bodo na razpolago v okviru posameznih prednostnih
nalog Programa in bodo predmet novega postopka, ki predvideva dodelitev projektom, ki so OU
sporočili presežne upravičene izdatke (overbooking), in sicer sorazmerno ter z upoštevanjem
prednostne naloge, v okviru katere se projekt izvaja.
Dodelitev razpoložljivih sredstev je privedla do vnovičnega postopka spremembe sofinanciranja
projektov in preoblikovanja finančnih načrtov, projektnih aktivnosti, ciljev in pričakovanih
rezultatov ter posledičnih prošenj za podaljšanje trajanja projektov. Postopek dodelitve
dodatnih sredstev je bila popolnoma nova izkušnja za Program in je zahteval kompleksno
vodenje s strani organov programa in projektov samih ter je trenutno v fazi zaključevanja. K
uspešni izvedbi postopka je pripomoglo redno in neprekinjeno delo vseh vključenih subjektov.
Glede delovanja STS velja izpostaviti, da je dolgotrajna odsotnost nekaterih članov STS
negativno vplivala na hkratno opravljanje rednega dela in izvajanje dodatne ad hoc podpore
delovanju OU, RO in NO ter upravičencem.
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Občina Salzano (Venezia) je kot VP projektnega predloga z akronimom CULTUREMUS - javni
razpis za strateške projekte št. 01/2009 sprožila pritožbeni postopek in vložila izredno pritožbo
pri predsedniku Republike Italije (glej LPI 2011), ki je bila vročena odvetniški pisarni Dežele
Furlanije Julijske krajine 16. junija 2010. Zaradi nasprotovanja pritožbi s strani Avtonomne
dežele Furlanije Julijske krajine, je bil 4. oktobra 2010 pritožbeni postopek prenesen s strani
občine pritožnice v pristojnost DUS FJK.
Predmet pritožbe je neupravičenost omenjenega projektnega predloga zaradi ugotovljenih
zadržkov, ki jih ni mogoče odpraviti (pomanjkanje dokumentacije v tiskani obliki). Tako
odločitev je sprejel NO v okviru dopisne seje št. 13/2010.
Na zaslišanju, ki je potekalo 19. novembra 2014 je pritožnik izkazal pravni interes za odločitev
sodišča v tej zadevi, zato je bilo naslednje zaslišanje na DUS FJK določeno za 25. marec 2015. V
okviru slednjega je bilo sklenjeno, da se pritožbeni postopek ne nadaljuje, in sicer zaradi
pomanjkanja pravnega interesa.
Javna naročila blaga in storitev v okviru projekta tehnične pomoči Programa, ki so bila izvedena
tudi na elektronskem trgu za javna naročila, so podrobneje opisana v poglavju 2.1.1 tega
poročila.
Kritični vidik kar zadeva postopek dodelitve dodatnih sredstev, ki se je pokazal že v letu 2013 in
je prisoten tudi v letu 2014, predstavljajo težave upravičencev pri doseganju ciljne porabe v
prvotno načrtovanih rokih. Projekti, v okviru katerih partnerstvo vključuje italijanske javne
ustanove, potrebujejo več časa od prvotno predvidenega za izvedbo javnih naročil del, blaga in
storitev. Postopki javnega naročanja so na italijanski strani postali bolj kompleksni; še posebno
zahtevni so postali postopki oddaje storitev zunanjim izvajalcem ter izvedba plačil, predvsem za
naročila storitev in blaga nižjih vrednosti.
Ob zaključku programskega obdobja velja poudariti, da so organi Programa in posamezni
upravičenci izpostavili povečanje zapletenosti postopkov, povezanih z izvajanjem Programa in
projektov. Veliko truda je bilo vloženega v vodenje Programa in tudi v izvajanje projektov, tako
s strani administrativnih služb, ki opravljajo funkcije organov Programa, kakor tudi s strani
upravičencev samih. Zaradi pogostih in vedno obsežnejših administrativnih bremen v okviru
izvajanja (v letu 2014 se je zaradi prenehanja prevzetih obveznosti pojavila še težavna finančna
redefinicija sredstev tehnične pomoči) je namreč prihajalo do zaostankov in ovir, ki otežujejo
črpanje sredstev in onemogočajo učinkovito vodenje aktivnosti. Razmerje med administrativnimi
bremeni in obsegom sredstev sofinanciranja Programa in upravičencev, je neuravnoteženo, saj
so bremena veliko večja. Kot izhaja iz posodobljenega poročila sprotnega vrednotenja Programa
je na stopnjo zadovoljstva upravičencev veliko vplivala zapletenost postopkov, ki so sicer
potrebni za dosledno spoštovanje evropskih in nacionalnih predpisov (le-ti so bili tudi večkrat
deležni sprememb v tekočem letu). Tako programske službe kakor upravičenci menijo, da je
potrebno na vseh ravneh ustrezno ukrepati z namenom, da se prepreči poslabšanje nastale
situacije in zagotovi dobro sodelovanje tudi v naslednjem programskem obdobju.
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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 zvezi z upoštevanjem izjeme od samodejne prekinitve obveznosti zaradi nedoseganja ciljne
porabe N+2 za leto 2013 velja izpostaviti, da je NO po prejetju dopisa ARES(2014) št. 254929 z
dne 7. februarja 2014, s katerim je EK sporočila vrednost razlike do ciljne porabe za leto 2013,
t.j. 8.586.719,00 EUR ESSR sredstev, v okviru 57. dopisne seje, ki se je pozitivno zaključila 28.
marca 2014, odobril predlog, da se ponovno predloži prošnjo EK za upoštevanje izjeme od
samodejne prekinitve obveznosti, na podlagi 96. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
Dne 3. aprila 2014 je OU, v imenu držav članic Slovenije in Italije, z dopisom št. 10490/FIN
posredoval formalno prošnjo pristojnim službam EK za upoštevanje izjeme od samodejne
prekinitve obveznosti v skladu s členom 96(c) Uredbe (ES) št. 1083/2006, zaradi potresa z dne
20. in 29. maja 2012, ki naj bi se obravnavala kot višja sila za izjemo od uporabe pravila N+3 v
zvezi z letom 2012. Omenjena potresa sta obenem povzročila tudi verižni učinek v izvajanju
programa v letu 2013.
OU je z dopisom št. 20589 z dne 11. julija 2014 službam EK posredoval tudi dokazilno
dokumentacijo v zvezi z zgoraj navedeno prošnjo, s podrobno finančno oceno negativnega učinka
v višini 1.809.903,00 EUR.
Službe EK so z dopisom ARES(2014)2912488 z dne 5. septembra 2014 podale mnenje, da bi se
znesek v višini 1.809.903,00 EUR lahko sprejel kot neposredna finančna posledica omenjenih
potresov na izvajanje projektov in se tako izvzel iz izračuna samodejnega prenehanja
obveznosti. Popravljeni znesek, ki je tako predmet samodejnega prenehanja obveznosti znaša
6.776.816,00 EUR.
Ob upoštevanju navedenega je OU ustrezno spremenil OP ter finančni načrt le-tega in ju
predložil v odobritev NO, v okviru. 62. dopisne seje z dne 26. septembra 2014, ki se je pozitivno
zaključila. Nato je bil 8. oktobra 2014, preko računalniškega sistema za izmenjavo podatkov
(SFC2007) in italijanskega Ministrstva za gospodarski razvoj, dokument posredovan v obravnavo
in odobritev EK.
Z dopisom ARES(2014)3747454 z dne 11. novembra 2014 so službe EK sporočile, da je sprememba
OP in finančnega načrta le-tega odobrena, in sicer s sklepom C(2015)685 z dne 9. februarja
2015, ki spreminja odločbo o C(2007)6584 o sprejetju OP.
Samodejno prenehanje prevzetih obveznosti za leto 2013 je privedlo do spremembe finančnega
načrta OP, in sicer za posamezno leto in prednostno nalogo. Obseg sredstev, dodeljenih
projektom, se je na podlagi vrednosti samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti znižal.
Projekti, ki niso dosegli ciljnih porabe (68 od skupno 87 projektov, sofinanciranih v okviru
prednostnih nalog 1, 2 in 3 ter projekt tehnične pomoči) so posledično preoblikovali stroškovni
načrt (podrobnejše informacije o postopku so navedene v poglavju 2.3).
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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 usklajeno delovanje strukturnih skladov ter
dopolnjevanje drugih obstoječih finančnih inštrumentov 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 naložb za podporo razvojnih in raziskovalnih aktivnosti na slovenskem ozemlju ter
spodbujanje projektov na področju akademskega in podjetniškega raziskovanja, do italijanskega
programa »Deželne konkurenčnosti« za okrepitev produktivnosti, širjenja inovacij in na znanju
temelječe družbe 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.
Med programi Evropskega teritorialnega sodelovanja 2007-2013 na programskem območju
potekajo tudi programi čezmejnega sodelovanja Italija-Avstrija, Slovenija-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 ItalijaSlovenija 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 državah članicah (Italiji in Sloveniji) ter spodbujajo vzpostavitev
potrebnih sinergij za zagotavljanje »dodane vrednosti« družbeno-gospodarskega razvoja
območja.
V zvezi s 87 projekti, za katere je bilo sofinanciranje odobreno velja omeniti, 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 družba«,
povečujejo učinke, ki jih spodbujajo enake prednostne naloge slovenskih nacionalnih in deželnih
operativnih programov, namenjenih spodbujanju konkurenčnosti podjetij.
Skladno z zahtevami navedenimi v dopisu EK ARES(2015)894086 z dne 2. marca 2015, v
nadaljevanju podajamo informacijo o stičnih točkah med makro-strategijami, ki vplivajo tudi na
aktualno programsko območje in ukrepi, ki se izvajajo v okviru Programa. Omenjene makrostrategije bodo imele pomemben vpliv predvsem v prihajajočem programskem obdobju, saj so
aktivnosti v okviru aktualnega OP v zaključni fazi.
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Na podlagi Poročila o upravljanju (governance) makroregionalnih strategij (obvestilo
EK(2014)284), bo Program Italija-Slovenija v programskem obdobju 2014-2020 prispeval z
naslednjimi aktivnostmi: koordinacija in neprekinjen pretok informacij z italijansko in slovensko
kontaktno točko; spremljanje, poročila in presoje, namenjene preverjanju dejanskega prispevka
k makro-strategijam; aktivnosti obveščanja in seznanjanja javnosti v okviru Komunikacijske
strategije.
Dežele Furlanija Julijska krajina, Veneto in Emilia-Romagna, poleg Slovenije sodelujejo v
jadransko-jonski makroregionalni strategiji (EUSAIR), ki zajema tudi Hrvaško, Grčijo in štiri
države, ki niso članice EU, in sicer Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija.
Strategija EU za Jadransko-jonsko regijo EUSAIR, ki jo je EK sprejela s svojim obvestilom COM
(2014) 357 kon. dne 17. junija 2014, je bila odobrena s strani Evropskega sveta 24. oktobra 2014.
Usmerjena je v trajnostni gospodarski in socialni razvoj območja, kot tudi v podporo priključitvi
držav Zahodnega Balkana Evropski Uniji. Temelji na 4 stebrih, ki se odražajo tudi v strategiji
programa Slovenija-Italija 2014-2020: modra rast (teme: modre tehnologije, ribolov in
ribogojništvo, upravljanje (governance) ter pomorske in pristaniške storitve); povezave (teme:
pomorski transport; intermodalne povezave z zaledjem; energetske mreže); kakovost okolja
(teme: morsko okolje; biotska raznolikost ter meddržavni in zemeljski habitati); trajnostni
turizem (teme: večja raznolikost turistične ponudbe; odgovorna in trajnostna turistična
dejavnost).
Prihodnja evropska strategija za Alpsko regijo (EUSALP) ki, na podlagi pooblastila EK,
pridobljenega s strani Evropskega sveta dne 20. decembra 2013, vključuje države Italijo,
Francijo, Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Švico in Liechtenstein, je trenutno v fazi priprave.
Omenjena strategija temelji na resoluciji Evropskega parlamenta z dne 23. maja 2013 in
sporazumu, ki so ga podpisale države in regije v Grenoblu 18. oktobra 2013 in prinaša
najpomembnejšo dodano vrednost v okviru harmoničnega razvoja širše alpske regije, ki zajema
vsa administrativna ozemlja zadevnih regij, na katerih bo potekala pozitivna interakcija med
gorskimi območji in velikimi urbanimi središči v nižinah. Priprava strategije še poteka (15.
oktobra 2014 se je zaključila faza posvetovanja z deležniki), predvidoma pa bo EK sprejela
Akcijski načrt do konca prvega polletja 2015.
Tematike, ki jih obravnava omenjena strategija se osredotočajo na tri prednostne teme
(gospodarska rast in inovacije; povezovanje in mobilnost; okolje in energija) in na območje s
skupnim imenovalcem (institucionalna kapaciteta in mehanizmi upravljanja). Omenjene teme v
veliki meri sovpadajo s področji, na katera se nanašajo splošni cilji Evrope 2020. Program
Slovenija-Italija se v naslednjem programskem obdobju dotika omenjenih treh tem v okviru
specifičnih ciljev 1.1. in 3.4., ki se nanašata na prvo temo strategije (prenos inovacij in zelena
tehnologija); v okviru specifičnega cilja 2.1., ki se nanaša na drugo temo t.j. promocija
trajnostnih prevoznih sredstev; v okviru prednostnih nalog 2, 3 in 4, v povezavi z aktivnostmi
prilagajanja podnebnim spremembam in varovanja ter upravljanja z naravno in kulturno
dediščino (tretja tema).
Ob upoštevanju dolgoletnega ustaljenega sodelovanja in skupnih projektov na območju, ki
zajema tudi izkušnje evropskega programa čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo,
okrepljeno institucionalno sodelovanje predstavlja možnost dejanske dodane vrednosti za skupni
odgovor na kritična vprašanja, ki presegajo nacionalne meje in za izvedbo projektov, ki lahko
dejansko vplivajo na rast in zaposlenost na zadevnih območjih.
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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 dežela Furlanija Julijska krajina – Glavna direkcija za finance,
premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik, Organizacijska enota za
izvajanje prvostopenjske kontrole – programi, sofinancirani iz strukturnih skladov, ustanovljena s
sklepom Deželnega odbora Furlanije Julijske krajine št. 1228 z dne 28.06.201217 in
reorganizirana na podlagi sklepa Deželnega odbora Furlanije Julijske krajine št. 1549 z dne 7.
avgusta 2014, medtem ko kontrolo izdatkov slovenskih vodilnih in projektnih partnerjev opravlja
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), Urad za kontrole, Sektor za
kontrolo – programi ETS, IPA in MFM.
V okviru svojih nalog prvostopenjski kontrolorji preverjajo poročila, ki jih predložijo upravičenci
in izdajo Izjavo o potrjenih izdatkih. Slednja se nanaša na izdatke, ki so upravičeni v skladu z
veljavno zakonodajo Skupnosti in nacionalno zakonodajo, s »Priročnikom o upravičenih izdatkih,
državnih 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. 06/2014
(za strateške projekte) in verzija št. 04/2014 z dne 30.07.2014 (za standardne projekte,
sofinancirane v okviru javnega razpisa št. 02/2009 in javnega razpisa št. 03/2011).
Metodologija, sprejeta za izvajanje kontrol v skladu s »Priročnikom o upravičenih izdatkih,
državnih 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.
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 predložena ustrezna dokazila o plačilu ter

17

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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so nastali skladno z veljavnimi predpisi s področja javnega naročanja, državnih pomoči,
informiranja in obveščanja.
Prvostopenjska kontrola se je v letu 2014 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 oz. kopije vseh drugih dokumentov, ki
omogočajo izvedbo preverjanj. Zajetih je bilo 100% izdatkov, vključenih v posamezno
poročilo, ki ga je predložil upravičenec.
Skladno s spremembo priročnika za izvajanje prvostopenjske kontrole, torej le v
primerih, ki jih določa priročnik ter ko so bile vrednosti poročanih izdatkov za delo
zaposlenih zelo visoke, so kontrolorji opravili kontrolo poročanih izdatkov v kategoriji
»BL1 –Zaposleni« na osnovi vzorca in s tem preverili najmanj 30% izdatkov, ki se nanašajo
na to kategorijo.
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 posebni,
namenjeni naročilom vrednosti nad in pod pragom, ki ga določajo uredbe EU oziroma so
bili preverjeni kontrolni seznami za javna naročila, ki so jih izpolnili upravičenci na
podlagi vzorcev, pripravljenih v okviru Programa.
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.
Priročnik za prvostopenjsko kontrolo določa, da je potrebno na letni ravni opraviti
kontrole na kraju samem za vsaj 20% skupnih potrjenih izdatkov v preteklem letu, 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 dežel, ki so partnerice v
okviru Programa,
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vi. izdatki vsaj enega upravičenega za vsako od prednostnih nalog Programa,
vii. izdatki vsaj enega VP za projekt.
Načela, ki urejajo način izvajanja kontrol na kraju samem, so določena v omenjenem priročniku,
ki predvideva izpolnjevanje posebnega kontrolnega seznama s strani kontrolorjev.
V letu 2014 italijanska prvostopenjska kontrola ni izvedla vzorčenja za kontrolo projektov na
kraju samem, ampak je na kraju samem preverila veliko število upravičencev, ki so v tem letu
zaključili s svojimi projektnimi aktivnostmi. Iz tabel, ki vsebujejo podatke o opravljeni
prvostopenjski kontroli je razvidno, da so bili upoštevani parametri za letne kontrole na kraju
samem, ki so določeni v omenjenem priročniku.
Skupno je bilo v letu 2014 izvedenih 66 kontrol na kraju samem, kar je trikrat več kot v letu
2013. Kontrole so bile izvedene skladno z zahtevami in na osnovi parametrov, ki so določeni v
omenjenem priročniku.
V spodnji tabeli je, poleg podatkov o prvostopenjski kontroli na italijanski strani za posamezni
razpis, v stolpcih g) in h) navedeno pripadajoče število kontrol na kraju samem, izvedenih v letu
2014 ter pripadajoča vrednost potrjenih izdatkov.
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Podatki o izvedenih prvostopenjskih kontrolah na italijanski strani v letu 2014
e)
izdatki, za katere je
bila potrditev
zadržana ali še ni bila
izdana Izjava o
potrjenih izdatkih
(v €)

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

g)
izvedene
kontrole na
kraju samem
(v €)

1

156.821,85

1

112.265,23

AKRONIM
PROJEKTA

a)
št. prejetih
poročil

b)
št. izdanih
Izjav o
potrjenih
izdatkih

ADRIA-A

27

27

466.293,25

458.265,46

8.027,79

AT FVG-ER-VEN

8

8

1.011.555,72

955.264,67

56.291,05

CARSO-KRAS

13

19

213.066,83

280.668,53

29.952,07

CITIUS

4

4

82.523,35

82.516,49

6,86

CLIMAPARKS

9

11

478.668,68

490.912,43

5.466,97

E-HEALTH

15

17

804.401,01

815.303,27

ICON

20

20

602.032,55

563.590,84

38.441,71

INTERBIKE

26

26

466.028,44

400.667,26

65.361,18

JEZIKLINGUA

7

8

685.529,55

679.817,80

4.809,00

902,75

1

19.859,66

KNOW US

27

25

654.462,55

588.183,23

20.677,59

45.601,73

2

227.711,89

OPENMUSEUMS

14

14

528.752,61

516.725,98

12.026,63

2

244.105,57

c)
višina zahtevanih
izdatkov
(v €)

d)
višina potrjenih
izdatkov
(v €)

9.230,34

30.342,38

PARSJAD

12

11

958.598,34

837.770,24

110.171,39

1

28.991,00

SAFEPORT

17

21

690.835,38

669.473,69

21.361,69

1

74.215,87

SHARED CULTURE

9

9

775.766,54

752.924,88

22.841,66

SIGMA2

15

14

364.680,01

317.216,22

45.374,68

2.089,11

1

19.503,43

SLOWTOURISM

25

22

562.305,29

485.859,72

24.726,39

51.719,18

4

451.770,14

TRANS2CARE

13

15

424.193,88

472.467,18

67.905,48

10.431,90

2

102.131,78

261

271

9.769.693,98

9.367.627,89

183.380,19

511.036,05

16

1.437.376,42

SKUPNO
STRATEŠKI
PROJEKTI (JR
ŠT. 01/2009)

10.656,71

h)
potrjeni izdatki v
okviru kontrole na
kraju samem
(v €)
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e)
izdatki, za katere je
bila potrditev
zadržana ali še ni bila
izdana Izjava o
potrjenih izdatkih
(v €)

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

a)
št. prejetih
poročil

b)
št. izdanih
Izjav o
potrjenih
izdatkih

UELIJEII

4

4

102.542,96

98.286,26

LIVING
FOUNTAINS

7

6

101.710,48

82.950,08

11.590,00

7.170,40

IDAGO

3

3

104.614,52

160.067,22

29.204,90

0,02

MOTOR

15

13

278.136,82

217.332,75

47.973,12

12.830,95

SHOW

7

6

439.752,66

378.939,64

860,95

59.952,07

SEA

27

36

457.099,19

513.408,00

CAMAA

10

8

79.464,30

60.575,82

8.747,08

10.141,40

BELLIMPRESA

10

12

165.442,74

212.931,40

6.378,98

2.678,88

SOLUM

6

6

207.637,96

166.508,87

29.158,71

12.755,76

TRANSARMON

32

32

284.231,35

292.637,49

3.167,27

1.040,90

GLIOMA

5

5

309.538,77

309.538,77

LEX

7

7

138.255,48

137.307,28

948,20

E-SURGERYNET

9

9

186.236,19

180.157,20

6.078,99

E-CARDIONET

13

16

157.703,75

193.498,49

STUDY CIRCLES

13

15

178.610,22

187.534,24

72,94

CROCTAL

12

14

394.718,84

411.700,22

3.015,61

ISO-TO

2

2

4.708,70

4.708,70

-

ISO-PRA

2

2

4.708,70

4.708,70

-

ISO-PRE

3

3

8.691,67

8.691,67

-

ISO-GIO

2

2

4.575,52

4.575,52

-

ISO-RE

4

5

34.868,61

78.547,94

-

ISO-PA

2

2

24.975,64

20.763,64

4.212,00

EDUKA

18

21

388.908,99

430.446,20

5.193,64

AKRONIM
PROJEKTA

c)
višina zahtevanih
izdatkov
(v €)

d)
višina potrjenih
izdatkov
(v €)

g)
izvedene
kontrole na
kraju samem
(v €)

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

4.256,70

1

180.717,32

9.358,08

-

289,72

2.686,09
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e)
izdatki, za katere je
bila potrditev
zadržana ali še ni bila
izdana Izjava o
potrjenih izdatkih
(v €)

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

a)
št. prejetih
poročil

b)
št. izdanih
izjav o
potrjenih
izdatkih

TESSI

12

12

270.155,73

266.457,69

3.698,04

ENERGYVILLAB

29

29

428.192,78

420.764,76

7.428,02

AGROTUR

5

5

140.435,04

134.831,58

5.603,46

ALISTO

9

9

204.598,21

204.598,21

0,00

MODEF

10

10

218.592,33

218.524,86

67,47

PESCA

14

18

252.106,52

302.202,62

2.232,16

HERITASTE

4

20

194.219,22

213.868,82

5.023,08

HYDRO KARST

6

6

223.203,03

223.203,03

0,00

INNOVACQUA

8

10

336.586,10

369.460,18

19.240,17

SIIT

12

13

288.514,90

249.461,09

BIODINET

13

12

245.209,24

PANGEA

13

12

JULIUS

28

TIP

AKRONIM
PROJEKTA

c)
višina zahtevanih
izdatkov
(v €)

d)
višina potrjenih
izdatkov
(v €)

g)
izvedene
kontrole na
kraju samem
(v €)

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

1

156.990,66

809,84

1

88.083,99

50.349,94

2.655,96

1

123.837,57

239.317,06

15.433,82

6.262,12

1

33.142,01

113.447,62

81.091,75

26.378,78

8.715,20

31

303.569,54

324.454,18

12

12

240.377,96

219.666,09

T-LAB

13

14

272.039,67

254.696,88

19.976,62

SIGN

9

9

234.730,94

216.577,54

18.153,40

GEP

12

13

309.704,05

335.124,94

3.838,73

LA NATURA

8

8

72.477,02

72.207,36

269,66

IPFORSMES

19

19

524.519,61

498.357,53

26.162,08

PROFILI

36

36

525.023,30

525.989,54

7.781,02

119,19

WINE NET

13

14

468.226,37

450.290,51

-

28.107,56

ADRIAWET 2000

13

14

293.773,51

290.296,29

21.485,13

445,20

MACC

14

17

213.813,38

271.940,93

4.547,71

21.109,08

SALTWORKS

5

5

88.726,76

86.243,13

-

2.483,63

ASTIS

10

10

246.875,84

228.827,26

-

18.048,58

FUTURELIGHTS

6

6

153.914,35

150.720,99

-

3.193,36

1

77.776,57

3.315,08
23.702,80

235,12
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e)
izdatki, za katere je
bila potrditev
zadržana ali še ni bila
izdana Izjava o
potrjenih izdatkih
(v €)

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

a)
št. prejetih
poročil

b)
št. izdanih
izjav o
potrjenih
izdatkih

GOTRAWAMA

7

5

72.066,00

51.552,17

18.775,65

1.738,18

INTEGRAID

6

5

161.220,41

143.021,61

16.996,85

1.201,95

559

603

11.153.453,49

11.199.564,70

342.062,60

333.285,40

6

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

g)
izvedene
kontrole na
kraju samem
(v €)

AKRONIM
PROJEKTA

SKUPNO
STANDARDNI
PROJEKTI (JR
ŠT. 02/2009)

c)
višina zahtevanih
izdatkov
(v €)

d)
višina potrjenih
izdatkov
(v €)

e)
izdatki, za katere je
bila potrditev
zadržana ali še ni bila
Izdana Izjava o
potrjenih izdatkih
(v €)

a)
št. prejetih
poročil

b)
št. izdanih
Izjav o
potrjenih
izdatkih

ENRI

2

1

43.000,54

39.415,47

3.585,07

-

BIMOBIS
LIVING
LANDSCAPE

0

0

-

-

-

-

1

1

1.001,10

1.001,10

-

-

POTMIRU-VIA DI
PACE

7

7

36.867,22

28.879,28

-

7.987,94

ENJOY TOUR

9

9

40.773,48

29.536,93

-

11.236,55

AGRI - KNOWS

5

5

33.964,49

33.940,89

-

23,60

PROTEO

2

2

74.207,06

73.910,49

-

296,57

RURAL

1

1

13.548,97

13.548,97

-

-

ZBORZBIRK

6

5

26.804,50

20.467,70

4.336,80

2.000,00

MINA

2

2

93.740,73

93.740,73

-

-

ECHOS

6

5

107.594,51

96.991,02

9.128,49

1.475,00

NUVOLAK

4

4

30.291,76

30.291,76

-

-

VISO

6

5

81.033,60

74.274,77

737,95

6.020,88

CAMIS

6

3

80.281,72

42.776,99

37.445,75

58,98

AKRONIM
PROJEKTA

c)
višina zahtevanih
izdatkov
(v €)

d)
višina potrjenih
izdatkov
(v €)

g)
izvedene
kontrole na
kraju samem
(v €)

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

660.548,12

h)
potrjeni izdatki v
okviru kontrole na
kraju samem
(v €)
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e)
izdatki, za katere je
bila potrditev
zadržana ali še ni bila
Izdana Izjava o
potrjenih izdatkih
(v €)

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

a)
št. prejetih
poročil

b)
št. izdanih
Izjav o
potrjenih
izdatkih

SHARTEC

5

5

84.154,05

84.125,07

-

28,98

TRADOMO

2

1

6.770,02

3.744,88

2.870,19

154,95

FARMEAT

12

12

94.895,86

93.415,07

-

1.480,79

PRATICONS

6

6

51.506,00

51.506,00

-

-

TRECORALA

9

8

223.834,57

187.967,12

35.384,57

482,88

OGV

5

5

28.730,38

23.934,33

-

4.796,05

96

87

1.153.000,56

1.023.468,57

93.488,82

36.043,17

0

-

22.076.148,03

21.590.661,16

618.931,61

880.364,62

22

2.097.924,54

AKRONIM
PROJEKTA

SKUPNO
STANDARDNI
PROJKETI (JR
ŠT. 03/2011)

SKUPNO 2014

916

961

c)
višina zahtevanih
izdatkov
(v €)

d)
višina potrjenih
izdatkov
(v €)

g)
izvedene
kontrole na
kraju samem
(v €)

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

Vir: pripravila italijanska prvostopenjska kontrolna enota
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Tabela prikazuje število prejetih poročil v letu 2014 (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 2014 (stolpec d).
Velja poudariti, da je v stolpec b) vključeno tudi veliko število poročil upravičencev, ki so bila
predložena v zadnjih mesecih leta 2013 in za katera so bile Izjave o potrjenih izdatkih izdane v
letu 2014. Odgovarjajoče zneske vsebuje stolpec d).
V stolpec b) so vključena tudi poročila, ki so bila predložena decembra 2014 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 zadržana zaradi pomanjkljive
dokumentacije ali zaradi drugih težav pri predložitvi poročila;

-

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

-

poročila, ki niso prispela v roku, ki bi omogočal potrditev do konca leta 2014 oz.
zaključna poročila upravičencev, pri katerih ni bilo dovolj časa za organizacijo kontrole
na kraju samem.

V stolpcu f) so navedeni neupravičeni izdatki oz. nepotrjeni izdatki zaradi pomanjkljive
dokumentacije. Upravičenci te zneske ponovno vključijo v poročila in predložijo zahtevane
dopolnitve.
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 zvezi s težavami, ki so bile ugotovljene v okviru izvajanja prvostopenjske kontrole v letu 2014
velja izpostaviti da, kljub nižjemu številu predloženih in potrjenih poročil, se vrednost poročil in
višina potrjenih izdatkov le malo razlikuje od tistih iz leta 2013, kar kaže na bistveno povečanje
obsega izdatkov v okviru Programa ter na višje vrednosti posameznih poročil.
Tudi v letu 2014 beležimo številne zahteve po dopolnitvah dokumentacije, tako v povezavi s
pravilnim izpolnjevanjem poročil upravičenca, kot tudi zaradi pomanjkljivih dokazil o poročanih
izdatkih.
Potrebno je povedati, da je bilo izvajanje postopkov kontrole upočasnjeno pri nekaterih
projektih, ki bi se prvotno morali zaključiti v letu 2014, vendar je bilo obdobje izvajanja le-teh
podaljšano zaradi postopka dodelitve dodatnih sredstev. Obveznosti upravičencev v okviru
Programa so onemogočile zaključek aktivnosti prvostopenjske kontrole oz. izvedbo zaključne
kontrole na kraju samem, in sicer za tiste projekte, v okviru katerih upravičenci koristijo
dodatna sredstva v letu 2015.
V letu 2014 je zaradi napak pri poročanju o izdatkih za zaposlene (BL1), ugotovljenih v preteklih
letih, organ za prvostopenjsko kontrolo pripravil dokument, na osnovi katerega je STS posodobil
Navodila za poročanje. V Navodila so bila namreč vključena dodatna pojasnila o upravičenosti
izdatkov za zaposlene in določanju urnih/dnevnih postavk, ki so upravičene v okviru Programu.
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Glede obsežnega izvajanja kontrol na kraju samem v letu 2014, ki se bodo nadaljevale tudi v
letu 2015 velja izpostaviti, da v okviru le-teh ni bilo ugotovljenih neupravičenih izdatkov ali
drugih težav sistemske narave. Prvostopenjska kontrola na italijanski strani, ki kontrole na kraju
samem izvaja pri vsakem posameznem upravičencu, je vračilo sredstev zaradi ugotovljenih
morebitnih napak v okviru kontrol na kraju samem izvedla s kompenzacijo zneskov pri potrditvi
izdatkov v naslednjem poročilu upravičenca, predloženim po opravljeni kontroli na kraju samem.
Posledično popravki Izjav o potrjenih izdatkih niso bili potrebni; v primerih, ko je bilo potrebno
izvesti popravek potrjenih izdatkov zaradi napak, ugotovljenih v okviru kontrole na kraju
samem, je bil znesek naslednje Izjave o potrjenih izdatkih ustrezno znižan za znesek
ugotovljenih neupravičenih izdatkov (kompenzacija). V vseh primerih so bili to zneski, za katere
ni bilo potrebno izdati negativne Izjave o potrjenih izdatkih in posledično zahtevati vračilo že
potrjenih in certificiranih izdatkov.
Slovenska prvostopenjska kontrolna enota opravlja delo skladno s »Priročnikom o upravičenih
izdatkih, državnih pomočeh in poročanju« ter drugimi navodili OU. Delo slovenske nacionalne
kontrolne enote pa je natančneje predstavljeno v »Navodilih za delo kontrolne enote za OP SI-IT
2007-2013«.
V Sektorju za kontrolo –programi ETS, IPA in MFM je v letu 2014 opravljalo delo kontrolorjev za
OP Slovenija – Italija 8 oseb.
Skupno je bilo v letu 2014 s strani upravičencev predloženih 723 poročil skupaj z zahtevki za
izplačilo. Skupna vrednost zahtevanih izdatkov omenjenih poročil znaša 15.230.947,99 EUR, kot
navedeno v spodnji tabeli.
Predložena poročila za projekte, sofinancirane v okviru javnih razpisov št. 01/2009, 02/2009 in 03/2011.
Javni
razpis št.

Prejeta poročila v letu
2014

Zahtevani znesek
(v €)

01/2009

152

3.804.284,36

02/2009

404

7.696.742,25

03/2011

167

3.729.921,38

Skupaj
723
15.230.947,99
Vir: pripravila slovenska prvostopenjska kontrolna enota

Skupno je v letu 2014 slovenska prvostopenjska kontrolna enota obravnavala 610 poročil (113
poročil projektov, odobrenih v okviru razpisa št. 01/2009, 334 poročil projektov, odobrenih v
okviru razpisa št. 02/2009 in 146 poročil projektov, odobrenih v okviru razpisa št. 03/2011), od
tega je bilo 17 poročil zavrnjenih. Skupna vrednost v letu 2014 pregledanih poročil znaša
13.175.020,61 EUR, od tega je bilo potrjenih 12.312.551,41 EUR, 862.469,20 EUR prijavljenih
izdatkov je bilo neupravičenih.
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, predloženih s strani upravičencev
projektov, sofinanciranih v okviru javnega razpisa št. 01/2009, javnega razpisa št. 02/2009 in
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javnega razpisa št. 03/2011, ki jih je slovenska prvostopenjska kontrolna enota pregledala in
odgovarjajoče potrjene zneske.
Javni razpis št. 01/2009. Zahtevani in potrjeni zneski ter neupravičeni izdatki.
Št.
potrjenih
poročil
2014
113

Vrednost potrjenih
poročil 20134
(v €)
3.331.882,20

Zahtevani zneski

3.269.323,64

Potrjeni zneski

62.558,56
Neupravičeni izdatki
Vir: pripravila slovenska prvostopenjska kontrolna enota

Javni razpis št. 02/2009. Zahtevani in potrjeni zneski ter neupravičeni izdatki.
Št.
potrjenih
poročil
2014
334

Vrednost potrjenih
poročil 2014
(v €)
6.197.895,84

Zahtevani zneski

6.032.764,90

Potrjeni zneski

165.130,94
Neupravičeni izdatki
Vir: pripravila slovenska prvostopenjska kontrolna enota

Javni razpis št. 03/2011. Zahtevani in potrjeni zneski ter neupravičeni izdatki.
Št.
potrjenih
poročil
2014
146

Vrednost potrjenih
poročil 2014
(v €)
3.204.159,09

Zahtevani zneski

3.010.462,87

Potrjeni zneski

193.696,22
Neupravičeni izdatki
Vir: pripravila slovenska prvostopenjska kontrolna enota

Slovenska nacionalna kontrola načeloma pregleduje zahtevke glede na datum prejema. V drugi
polovici leta 2014 je prednostno obravnavala višje zahtevke, ne glede na datum prejema, da je
bila do konca leta preverjena in potrjena najvišja možna vrednost. Zaradi omenjenega ukrepa so
zahtevki manjših vrednosti na pregled čakali dlje od povprečja. Prav tako so dlje časa na
pregled, zaradi nedorečenih postopkov zaključevanja, čakala zaključna poročila.
V letu 2014 je bil z namenom pospešitve pregleda poročil spremenjen Tehnično-administrativni
sporazum in sicer v 6. členu, kjer se izvajanje 100% kontrole na kraju samem nadomesti z
izvajanjem kontrol na kraju samem na podlagi Analize tveganja. S tem se je bistveno zmanjšalo
število kontrol na kraju samem (ne glede na to, smo jih opravili 100) in tako omogočilo
pospešeno opravljanje administrativne kontrole.
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Na dan 31.12.2014 je na pregled čakalo še 252 poročil (63 iz razpisa št. 1/2009, 134 iz razpisa št.
2/2009 in 55 iz razpisa št. 3/2011) v skupni vrednosti 4.621.682,71 EUR (1.488.523,39 EUR iz
razpisa št. 1/2009, 2.069.927,51 EUR iz razpisa št. 2/2009 in 1.063.231,81 EUR iz razpisa št.
3/2011).
V letu 2014 je slovenska nacionalna kontrola enota izvedla 100 kontrol na kraju samem (KKS).
Seznam kontrol na kraju samem je bil, v skladu s spremenjeno 6. točko Tehničnoadministrativnega sporazuma, pripravljen na osnovi Analize tveganja za izvedbo KKS v okviru OP
SLO-ITA 2007-2013. Seznam opravljenih kontrol na kraju samem je naveden v tabeli v
nadaljevanju:

1

Št.

Projektni partner
AERODROM LJUBLJANA, D.D.

Akronim projekta
ADRIA A

Datum izvedbe KKS
29.5.2014

2

UNIVERZA V NOVI GORICI

AGRI KNOWS

29.9.2014

3

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

AGROTUR

19.11.2014

4

UNIVERZA V NOVI GORICI

ASTIS

29.9.2014

5

MESTNA OBČINA KOPER -CAPODISTRIA

BIODINET

18.6.2014

6

DRUŠTVO BOŠKARIN

BIODINET

18.6.2014

7

UNIVERZA V NOVI GORICI

CITIUS

29.5.2014

8

JAVNI ZAVOD PARK ŠKOCJANSKE JAME

CLIMAPARKS

28.2.2014

9

OBČINA KANAL OB SOČI

CROCTAL

21.10.2014

10

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

E-SURGERYNET

16.10.2014

11

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SEŽANA

E-CARDIONET

16.10.2014

12

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA
HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
DRUŠTVO PRIPRADNIKOV ITALIJANSKE
NARODNE SKUPNOSTI-ITALIJANSKA UNIJA
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA
STROJNIŠTVO
POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

EDUKA

19.6.2014

EDUKA

26.11.2014

ENERGYVILLAB

3.6.2014

ENERGYVILLAB

23.5.2014

ENERGYVILLAB

26.5.2014

17

GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA –
GOLEA NOVA GORICA
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAMNIT

ENERGYVILLAB

30.5.2014

18

OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA

FUTURELIGHTS

21.10.2014

19

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE,
OKOLJE IN HRANO (NLZOH)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
(BIVŠI ZZV NG)
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA
D.D.
RAZVOJNA AGENCIJA ROD

GEP

16.5.2014

GEP

18.12.2014

GOTRAWAMA

6.5.2014

iCON

11.7.2014

iCON

29.5.2014

iCON

11.7.2014

25

RRA SEVERNE PRIMORSKE REGIJSKA
RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O. NOVA GORICA
GZS GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, OZ
ZA SEVERNO PRIMORSKO
OBČINA JESENICE

IDAGO

17.4.2014

26

KGZS-KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ

INNOVAQUA

16.10.2014

27

REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

INTER BIKE

19.6.2014

28

RRA SEVERNE PRIMORSKE REGIJSKA

INTER BIKE

29.5.2014

13
14
15
16

20
21
22
23
24
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RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O. NOVA GORICA
29

INSTITUT JOŽEF STEFAN

IPFORSMES

16.6.2014

30

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE CENTER
ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE (CPU)
SPIRIT SLOVENIJA, JAVNA AGENCIJA

IPFORSMES

16.6.2014

IPFORSMES

10.6.2014

UIP UNIVERZITETNI RAZVOJNI CENTER IN
INKUBATOR PRIMORSKE D.O.O.
OBČINA BRDA

IPFORSMES

19.6.2014

ISO-RE

5.6.2014

DRUŠTVO PRIPRADNIKOV ITALIJANSKE
NARODNE SKUPNOSTI-ITALIJANSKA UNIJA
OBALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST
ITALIJANSKE NARODNOSTI KOPER (OSSIN )
PROMOCIJSKO, KULTURNO, IZOBRAŽEVALNO
IN RAZVOJNO ITALIJANSKO SREDIŠČE »CARLO
COMBI«
OSREDNJA KNJIŽNICA »SREČKO VILHAR«

JEZIKLINGUA

18.3.2014

JEZIKLINGUA

18.3.2014

JEZIKLINGUA

18.3.2014

JEZIKLINGUA

6.5.2014

JEZIKLINGUA

6.5.2014

JEZIKLINGUA

18.3.2014

JULIUS

24.4.2014

KNOW US

18.4.2014

KNOW US

25.2.2014

KNOW US

25.2.2014

KNOW US

28.2.2014

45

SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE
NARODNOSTI KOPER – SSIN KOPER
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA
HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
MESTNA OBČINA LJUBLJANA – JAVNI ZAVOD
ŠPORT
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA
MANAGEMENT
UIP UNIVERZITETNI RAZVOJNI CENTER IN
INKUBATOR PRIMORSKE D.O.O.
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, ZNANSTEVNO
RAZISKOVALNO SREDIŠČE
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBMOČNA ZBORNICA LJUBLJANA
PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA

KNOW US

8.4.2014

46

OBČINA SEŽANA

KRAS-CARSO

11.3.2014

47

OBČINA HRPELJE-KOZIINA

KRAS-CARSO

28.3.2014

48

OBČINA DIVAČA

KRAS-CARSO

11.3.2014

49

OBČINA KOMEN

KRAS-CARSO

1.2.2014

50

KRAS-CARSO

11.3.2014

LANATURA

27.5.2014

52

OBMOČNA RAZVOJNA AGENCIJA KRASA IN
BRKINOV
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA
SLOVENIJE, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVA GORICA (KGZS – ZAVOD GO)
OBČINA IDRIJA

LANATURA

7.7.2014

53

OBČINA CERKNO

LANATURA

7.7.2014

54

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA - BIOTEHNIŠKA
ŠOLA
MESTNA OBČINA NOVA GORICA

LANATURA

8.4.2014

LIVINGFOUNTAINS

18.12.2014

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, ZNANSTEVNO
RAZISKOVALNO SREDIŠČE
OBČINA POSTOJNA

MACC

19.6.2014

MACC

6.10.2014

GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA –
GOLEA NOVA GORICA
OBČINA JESENICE

MODEF

26.5.2014

MOTOR

24.10.2014

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA
MANAGEMENT
MESTNA OBČINA LJUBLJANA

NUVOLAK

26.11.2014

OPENMUSEUMS

8.5.2014

31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44

51

55
56
57
58
59
60
61
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62

OPENMUSEUMS

25.4.2014

63

POMORSKI MUZEJ – MUSEO DEL MARE
»SERGEJ MAŠERA« PIRAN – PIRANO
POKRAJINSKI MUZEJ KOPER

OPENMUSEUMS

19.6.2014

64

OBČINA POSTOJNA

PESCA

6.10.2014

65

OBČINA BRDA

POT MIRU - VIA

6.5.2014

66

PROFILI

23.5.2014

PROFILI

27.5.2014

PROFILI

25.4.2014

69

GZS ZBORNICA GRADBENIŠTVA IN INDUSTRIJE
GRADBENEGA MATERIALA
OBMOČNA OBRTNO- PODJETNIŠKA ZBORNICA
NOVA GORICA
OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA
SEŽANA
MESTNA OBČINA KOPER -CAPODISTRIA

4.4.2014

70

CENTER ZA SOCIALNO DELO KOPER

71
72

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, ZNANSTEVNO
RAZISKOVALNO SREDIŠČE
SOLINE PRIDELAVA SOLI D.O.O.

S.HO.W. SOCIAL HOUSING
WATCH
S.HO.W. SOCIAL HOUSING
WATCH
S.HO.W. SOCIAL HOUSING
WATCH
SALTWORKS

73

JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK STRUNJAN

SALTWORKS

3.4.2014

74

RRA SEVERNE PRIMORSKE REGIJSKA
RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O. NOVA GORICA
MESTNA OBČINA KOPER -CAPODISTRIA

SEA

15.4.2014

SHARED CULTURE

18.4.2014

SHARED CULTURE

18.6.2014

SIGN

27.10.2014

SIIT

3.4.2014

SLOWTOURISM

16.5.2014

SLOWTOURISM

28.7.2014

81

SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE
NARODNOSTI KOPER – SSIN KOPER
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA,
KLINIČNI INŠTITUT ZA MEDICINSKO GENETIKO
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA
FAKULTETA
BSC, POSLOVNO PODPORNI CENTER, D.O.O.,
KRANJ
TURIZEM BOHINJ, JAVNI ZAVOD ZA
POSPEŠEVANJE TURIZMA
TRIGLAVSKI NARODNI PARK

SLOWTOURISM

12.6.2014

82

OBČINA BLED

SLOWTOURISM

12.6.2014

83

OBČINA BOHINJ

SLOWTOURISM

22.4.2014

84

OBČINA JESENICE

SLOWTOURISM

12.5.2014

85

OBČINA KRANJSKA GORA

SLOWTOURISM

3.7.2014

86

OBČINA ŽIRI

SLOWTOURISM

28.7.2014

87

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

STUDY CIRCLES

16.10.2014

88

SPIRIT SLOVENIJA, JAVNA AGENCIJA

T-LAB

13.5.2014

89

PRIMORSKI TEHNOLOŠKI PARK D.O.O.

T-LAB

11.3.2014

90

MESTNA OBČINA KOPER -CAPODISTRIA

TRADOMO

6.5.2014

91

TRANS2CARE

30.5.2014

TRANS2CARE

11.12.2014

TRANSARMON

25.4.2014

94

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA
VEDE O ZDRAVJU
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO
LJUBLJANA
OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA
SEŽANA
OBČINA BRDA

UE LI JE II

25.3.2014

95

DRUŠTVO OLJKARJEV BRDA

UE LI JE II

25.3.2014

96

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA - BIOTEHNIŠKA
ŠOLA
RRA SEVERNE PRIMORSKE REGIJSKA

UE LI JE II

8.4.2014

UE LI JE II

15.4.2014

67
68

75
76
77
78
79
80

92
93

97

4.3.2014
18.3.2014
22.4.2014
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RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O. NOVA GORICA
98

99
100

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA
SLOVENIJE, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVA GORICA (KGZS – ZAVOD GO)
VINSKA KLET ‘GORIŠKA BRDA’ Z.O.O.

WINE NET

27.5.2014

WINE NET

5.6.2014

UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA
FAKULTETA

WINE NET

15.10.2014

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 EK. Program je bil s
strani EK vzorčno izbran za revizijo v letu 2012 in sicer je med 12. in 16. marcem 2012 potekala
revizija v okviru Programa št. 2012/REGIO/J3/1002/1, ki so jo izvedli revizorji Generalnega
direktorata za regionalno politiko EK z namenom preverjanja delovanja nacionalnih sistemov
nadzora, ki jih določa 13. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006. Revizija je bila izvedena na
osnovi Memoranduma o načrtovanju preverjanj za ETS s ciljem zagotavljanja učinkovitosti
delovanja sistema prvostopenjske kontrole, in sicer tako, da se preveri delo, ki so ga opravili
kontrolorji v Italiji za obdobje 2007-2013. V okviru revizije je bila preverjena skladnost s ključno
zahtevo št. 4: preverjanje upravljanja, in sicer ustrezne prvostopenjske kontrole. Obenem so
revizorji EK preverili spoštovanje določil 13. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in obstoj
ustreznih revizijskih sledi, ki dokazujejo, da aktivnosti kontrole zagotavljajo zakonitost in
pravilnost izdatkov. Dne 6. maja 2013, št. zadeve 11115/GFC-IT-SLO-07-13, je OU prejel Končno
revizijsko poročilo EK, v katerem ni bilo ugotovljenih neupravičenih izdatkov. Poročilo navaja,
da so revizorji pridobili zadostna zagotovila o skladnosti dela pristojnih organov z omenjeno
ključno zahtevo št. 4 ter da sistem dobro deluje, čeprav so potrebne določene izboljšave.
Izvedba priporočil, zapisanih v končnem revizijskem poročilu je zaključena, saj so pristojni
organi uvedli vse zahtevane izboljšave.
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VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE
V skladu z uredbenimi določili in določili OP vmesno vrednotenje Programa za obdobje 20122015 izvaja neodvisen ocenjevalec, ločen od OP, RO in OU, in sicer »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.
Izvedba storitve ocenjevanja je v letu 2014 zajemala pripravo sledečih izdelkov: posodobljeno
končno verzijo prvega poročila o vrednotenju Programa (september 2014 in februar 2015).
Pri pripravi omenjenih izdelkov so z neodvisnim ocenjevalcem aktivno sodelovali (pomoč pri
določitvi vprašanj in izpolnjevanju vprašalnika) vsi organi Programa, vključno z NO in deležniki,
ki so bili določeni v okviru delovnega načrta.
Ker je bilo poročilo vmesnega vrednotenja pripravljeno v obdobju zaključevanja Programa,
posodobitev določenih socio-ekonomskih in okoljskih kazalnikov, ki jo je pripravil ocenjevalec,
služi predvsem kot potrditev izbranih ukrepov oziroma kot razmislek za naslednje programsko
obdobje ter v manjši meri kot predlog za spremembo strategije vodenja tekočega obdobja
izvajanja.
Ob zaključku osvežitve poročila o vrednotenju na dan 31.12.2014 je ocenjevalec opisal pregled
glavnih rezultatov in priporočil, ki so izjemnega pomena za usmerjanje odločanja v okviru
bodočega programskega obdobja, za poenostavitev postopkov ter boljše, uspešnejše in
učinkovitejše izvajanje ukrepov.
V nadaljevanju navajamo nekaj izvlečkov iz Poročila o vrednotenju, ki omogočajo pregled
glavnih rezultatov Programa.
S finančnega vidika so se pokazale težave, povezane z zamudami v fazi načrtovanja
programskega obdobja in relativno nizkim deležem plačil, kar je privedlo do samodejnega
prenehanja prevzetih obveznosti.
Za novo programsko obdobje ocenjevalec priporoča, da se postopki sprejemanja odločitev
poenostavijo, z namenom zagotavljanja ustreznega vodenja Programa ter z namenom
pospešitve doseganja rezultatov in posledično poročanja ter povračil sredstev. Poročanje in
povračila sredstev namreč predstavljajo enega izmed glavnih vzrokov, ki so privedli do
samodejnega prenehanja obveznosti. Zato je potrebno redno spremljanje obeh omenjeni
postopkov.
Na področju fizičnega napredka se v primerjavi s prvim Poročilom vrednotenja vrednost
kazalnikov, skupnih vsem projektom, kazalnikov horizontalnih načel in splošnih kazalnikov, ki
odražajo čezmejno sodelovanje, ni spremenila, saj niso bili objavljeni novi razpisi, ki bi lahko
vplivali na izvedbo na omenjenih področjih. Kazalniki izvedbe in rezultatov/vplivov pa v večini
primerov dosegajo in bistveno presegajo prvotno predvideno ciljno vrednost, kar potrjuje
učinkovitost Programa v smislu fizičnega izvajanja.
Ocenjevalec priporoča, da se pri načrtovanju novega programskega obdobja nameni večjo
pozornost metodologiji za določitev ustreznih izhodiščnih in ciljnih vrednosti.
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Raziskava, ki jo je ocenjevalec izvedel med VP partnerji sofinanciranih projektov je omogočila
podrobnejšo analizo vzpostavljenih sodelovanj in rezultatov Programa ter določitev prednosti in
morebitnih slabosti, ki so zaznamovali programsko obdobje 2007-2013. Iz raziskave izhajajo
sledeče ugotovitve.
Partnerstvo: v sklopu Programa so bila vzpostavljena precej široka partnerstva (v približno
polovici primerov je projekt vključeval med 6 in 10 partnerjev, 23% projektov med 11 in 15
partnerjev ter 13% projektov več kot 15 partnerjev), prav tako je Program predstavljal
priložnost za širitev mrež poznanstev in vzpostavitev sodelovanja z novimi partnerji (le v 10%
primerov se je partnerstva vzpostavilo izključno z že poznanimi partnerji). Učinkovitost
ustanovljenih sodelovanj dokazuje dejstvo, da skoraj vsi anketiranci načrtujejo sodelovanje v
prihodnosti z enim ali več projektnimi partnerji. Program je tudi nudil in zagotavljal številne
priložnosti izobraževanja/širjenja rezultatov in izmenjavo med partnerji iz različnih projektov
(informativni dnevi, konference, dogodki kapitalizacije itd.).
Raziskava je pokazala, da imajo slovenska Info točka in informativni dnevi obrobno vlogo pri
identifikaciji potencialnih projektnih partnerjev in pri širitvi/vzpostavljanju partnerstva.
Deloma je to lahko posledica dejstva, da upravičenci v tej fazi niso potrebovali podpore.
Predlaga se okrepitev s tem povezanih aktivnosti in redno spremljanje omenjene službe.
Vidiki izvajanja in strukture upravljanja: skoraj vsi anketirani VP so poročali, da so v
posameznih fazah projekta imeli nekaj težav in so zato potrebovali zunanjo pomoč. Najbolj
problematični sta bili fazi izvajanja in poročanja, precej manj pa faze načrtovanja, iskanja
partnerjev in zasnove projekta. Večina partnerjev (80%), ki so potrebovali pomoč, se je obrnila
na STS, sledili pa so zunanji strokovnjaki (60%) in OU (30%), slovenska Info točka (26%) in lokalni
organi upravljanja (17%), ki so na tem področju imeli manjšo vlogo. Natančneje, je bilo
ugotovljeno, da se glavne težave nanašajo na sledeče vidike:
-

predpisi in administrativne razlike med Italijo in Slovenijo (faze: zasnova projekta,
izvedba);
prevelika količina zahtevane dokumentacije, vključno z zahtevki za dopolnitev
dokumentacije s strani prvostopenjske kontrole (faze: izvedba, poročanje);
prezapleteni birokratski postopki in postopki poročanja ter številne spremembe
navodil/priročnikov (faze: poročanje);
nefunkcionalnost in nepraktičnosti platforme GOLD-MIS (faze: poročanje);
težavno usklajevanje, komunikacija s partnerji, izstop enega ali več partnerjev (faze:
načrtovanje in izvedba);
preveč zavezujoči časovni roki za VP, še posebej za javne upravičence (faze: realizacija);
pogosta potreba po spreminjanju stroškovnega načrta, oteženo zaradi togosti le-tega
(faze: izvedba in poročanje);
zamude pri potrjevanju stroškov in izplačilu povračil (faze: poročanje).

Zadovoljstvo upravičencev z različnimi organi upravljanja Programa se spreminja glede na
posamezni organ in območje partnerja.
Dokaj usklajeno so VP ocenili delovanje OU in STS, s katerimi so bili zadovoljni vsi. Precej pa so
se razlikovala stališča o prvostopenjski kontroli in OzP: VP so dobro ocenili delo italijanske, manj
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pa delo slovenske prvostopenjske kontrole, in sicer v zvezi s spoštovanjem rokov, predvidenih v
navodilih ter glede pojasnil v primeru vprašanj in nejasnosti. Ravno nasprotno pa so bili z OzP v
povprečju bolj zadovoljni slovenski upravičenci, manj pa italijanski. Enotno so ocenili (srednje in
slabše ocene) Skupni RO in NO. Poleg že omenjenih ugotovitev v zvezi z nizkim odstotkom VP, ki
so se za podporo pri vodenju projekta obrnili na slovensko Info točko, pa so ti dobro ocenili
podporo in delo, ki so ga na slovenski Info točki opravili v okviru dogodkov informiranja in
obveščanja javnosti.
Priporočila: Raziskava je pokazala zlasti nekatere težave, ki so jih upravičenci imeli z
birokracijo in administracijo, povezano z vodenjem projektov. Morda bi bilo na tem področju
poleg že načrtovanih navodil (za katera se priporoča, da se ne spreminjajo tako pogosto)
koristno, da bi odgovorni organi (vključno s prvostopenjsko kontrolo) za VP organizirali srečanja
o omenjenih tematikah18, kar bi pripomoglo k izboljšanju razumevanja predvidenih časovnih
rokov in postopkov. Primerno bi bilo tudi sprejeti ustrezne ukrepe, ki bi zagotovili, da organi,
odgovorni za prvostopenjsko kontrolo v obeh državah ne ustvarjajo ozkih grl, ki ovirajo
certificiranje izdatkov. To bi lahko bilo možno z uvedbo skupnega RO s centraliziranim
sistemom v obeh državah, ki bi zagotovil, da se za vse upravičence izvaja kontrolo na podoben
način. Druga možnost bi bila uvedba pavšalnih stroškov, kar bi pripomoglo k poenostaviti
postopkov poročanja v korist upravičencem in organom upravljanja in nadzora.
Rezultati in trajnost projektov: kljub temu da je bilo v času raziskave še vedno veliko projektov
v fazi izvajanja, je bilo že doseženih veliko pričakovanih rezultatov in v mnogih primerih se jih
je tudi že preizkusilo in uporabljalo v praksi (zlasti projekti za državljane in strokovnjake, v
manjši meri pa za specializirane organe in javno upravo); njihov vpliv je viden predvsem na
programskem območju, pa tudi na lokalni in transnacionalni ravni.
Pokazal se je tudi zanimiv pojav nepričakovanih učinki v okviru Progama (o njih je poročalo 80%
VP), povezanih predvsem z uporabo znanja in izkušenj/izdelkov/storitev in s stiki, ki so se
vzpostavili skozi sodelovanje ter z izboljšanjem sodelovanja, podobe in organizacijskih
zmožnosti. Pomembna informacija je tudi dejstvo, da so skoraj vsi VP javna sredstva navedli kot
nujna za izvajanje projekta. Med različnimi ponujenimi opcijami so partnerji Program označili za
najbolj primerno možnost v smislu zagotavljanja doseganja želenih rezultatov (le 14% partnerjev
verjame, da bi se lahko iste rezultate doseglo z drugimi oblikami financiranja, v preostalih
primeri pa menijo, da jih izven Programa ne bi bilo mogoče doseči (37%) ali pa bi bili le-ti manj
učinkoviti (49%)). Kaže se tudi splošna pripravljenost, da bi se v prihodnosti nadaljevalo tako
aktivnosti, ki se izvajajo v okviru tekočih projektov, kar kaže na to, da je Program deloval kot
odskočna deska za projekte, ki postopoma postajajo samostojni, kot tudi nastala sodelovanja
(zlasti v okviru programa Slovenija-Italija 2014-2020 pa tudi drugih programov ETS), kar
dokazuje, da v okviru Programa nastajajo uspešna in učinkovita partnerstva.
Podrobnejša analiza porazdelitve sredstev na ravni NUTSIII, vključena v dopolnjeno verzijo
Poročila o vrednotenju kaže, da je bilo glede na vsa dodeljena sredstva po posameznih razpisih
največ sredstev razdeljenih pokrajini Trst (16,67%), sledi Obalno–kraška statistična regija
(15,86%), Goriška statistična regija (14,59%), pokrajina Videm (12,89%), pokrajina Benetke

18

Natančnejše informacije o srečanjih vsebuje poglavje 1.2 Delo struktur upravljanja Programa v delu, ki se nanaša na
aktivnosti STS (srečanja z VP sofinanciranih projektov).
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(9,52%), Osrednje-slovenska statistična regija (8,27%). Najmanj sredstev je bilo razdeljenih
Notranjo-kraški statistični regiji (0,26%)19.

19

Porazdelitev sredstev odobrenih projektov po NUTSIII na dan 31.12.2014 je natančno prikazana v Prilogi III k
Poročilu o vrednotenju (dopolnjena končna verzija z dne 4. maja 2015), ki je objavljeno na uradni spletni strani
Programa: http://www.ita-slo.eu/temeljni_dokumenti/programski_dokumenti/#porocilo_vrednotenja.
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SISTEM SPREMLJANJA
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 OP 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
združitvi 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 EK. Tak postopek zagotavlja
izpolnjevanje zahtev spremljanja in nadzora, skladno s predpisi Skupnosti, ki urejajo strukturne
sklade.
Razvoj sistema poteka v sodelovanju z Insiel d.o.o., notranjo družbo Avtonomne dežele Furlanije
Julijske krajine, ki uporablja izvorno kodo, izdelano za ROP ESRR »Deželna konkurenčnost in
zaposlovanje 2007-2013«. Ponovna uporaba izvorne kode je povzročila določene težave 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, OzP, 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. Skupina za spremljanje znotraj STS
šteje 7 oseb – od teh 4 z italijanske strani in 3 s slovenske strani. Od meseca februarja 2014 do
meseca februarja 2015 je ostalo nezasedeno eno delovno mesto svetovalca za spremljanje in
finance na slovenski strani, zaradi nepodaljšanja obdobja napotitve v Trst v aneksu k pogodbi o
zaposlitvi s strani MGRT oz. Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (več
informacij vsebuje poglavje 1.2 tega Poročila v delu, ki se nanaša na STS).
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Za lažji 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/strežnik 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 dežele Furlanije Julijske krajine, kar omogoča uporabo podatkov že
pridobljenih s strani deželne uprave, na primer podatkov o fizičnih in pravnih osebah ali
informacij o kreditnih ustanovah in državnih pomočeh. V zvezi s tem je potrebno izpostaviti, da
je STS posredoval RO seznam operacij, v okviru katerih je bilo italijanskim upravičencem
dodeljeno sofinanciranje iz naslova »de minimis« in za katere so podatki že prisotni v
informacijskem sistemu MIS. To bo omogočilo posodobitev podatkov v italijanski nacionalni bazi
podatkov o državnih pomočeh, dodeljenih upravičencem po pravilu »de minimis«.
Omenjeni sistem je neposredno povezan z deželnim 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 možnost 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).
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). Ob tem je na voljo tudi povzetek o stanju izvajanja
projektov;
 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 deležih izdatkov oziroma zneskih
sofinanciranja ter podatke o poročilih upravičencev in informacije (le na ravni VP), ki se
nanašajo in jih vsebujejo poročila VP;
 upravljanje podatkov o certificiranih izdatkih. Možen je tudi vpogled v pregled
certificiranih izdatkov za posameznega upravičenca (realizacija in višina sofinanciranja,
tudi po deležih);
 upravljanje podatkov o prvostopenjskih kontrolah, ki jih opravijo nacionalne
prvostopenjske kontrolne enote (administrativne kontrole in KKS), vključno z ugotovitvami
ter upravljanje morebitnih popravkov že izdatnih Izjav o potrjenih izdatkih;
 upravljanje podatkov o revizijah, ki jih opravi RO, vključno z ugotovitvami ter o kontrolah,
ki jih opravi OzP;
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 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 EK 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 Deželo Furlanijo Julijsko krajino in Regionalnim odborom Finančne
policije ali za druga redna preverjanja, ki jih zahteva Republika Slovenija.



OzP: 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). OzP lahko izvozi podatke o izplačilih
upravičencem v formatu, ki je podoben delovnemu listu in omogoča dodatno obdelavo
finančnih podatkov. OzP lahko tudi upravlja in vnaša podatke o certificiranih izdatkih.



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
vnaša podatke o opravljenih revizijah, ki bodo dostopni v informacijskem sistemu
Programa;



FLC (prvostopenjska kontrola in morebitni popravki Izjav o potrjenih izdatkih): vnaša
podatke o izvedenih kontrolah poročil, ki jih predložijo upravičenci. Potrdi in označi vse
upravičene izdatke ter priloži 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. FLC lahko vnaša tudi morebitne popravke že
izdanih Izjav o potrjenih izdatkih.

Sistem je na voljo tudi Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), in sicer
za evidentiranje izdatkov projekta tehnične pomoči, kakor tudi za vnos podatkov o slovenskih
nacionalnih pogodbah in zahtevkih za izplačilo odgovarjajočih deležev 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.
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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 možnosti:
-

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 deleža sredstev ESRR VP s strani OP in deleža 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, specifični/lokalni in okoljski kazalniki), 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 delež
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,
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 deželna 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 in sofinanciranih projektov.
Aplikacijo uporabljata OU in STS ter RO.
V letu 2014 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 predložitev poročila (postopek
dodelitve uporabniškega imena in gesla vodi STS). Posamezni upravičenci lahko preko spletne
aplikacije vnesejo vse podatke, ki so potrebni za pripravo in predložitev poročila pristojni
prvostopenjski kontrolni enoti. Do sistema dostopajo tudi prvostopenjski kontrolorji in v okviru
tega zaključijo postopek administrativne kontrole in potrditve izdatkov.
Obenem je bilo v letu 2014 vzpostavljeno tudi polno delovanje posebne aplikacije za predložitev
poročila VP, ki omogoča celoten pregled informacij in zaključuje postopek za pridobitev
povračila sofinanciranja izdatkov, zajetih v predloženo poročilo.
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Aplikacija omogoča lažje in enostavnejše vodenje navedenih postopkov in posameznih faz
spremljanja podatkov, ki jih bo možno pridobiti samodejno preko aplikacije GOLD-MIS za
upravičence in vodilne partnerje. Uporaba aplikacije bo obenem preprečevala izgubo in
razpršitev podatkov.
Sistem MIS, opremljen s certifikatom IGRUE, omogoča posredovanje podatkov od konca meseca
decembra 2009.
V letu 2014 so bili ročno vneseni v informacijski sistem MIS vsi podatki o Izjavah o potrjenih
izdatkih, ki so bile certificirane od začetka programa. Informacijski sistem bo omogočal
elektronsko certificiranje izdatkov.
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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.

Letno poročilo o izvajanju 2014

146

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.
Podatke, potrebne za spremljanje izvajanja Programa po prednostnih nalogah se zbira s pomočjo
posebnih obrazcev, ki jih vsak upravičenec posreduje STS in službi 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 OP.
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 OP 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 OP,
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 predloženih projektnih predlogov.
V zvezi s finančnim izvajanjem velja pojasniti, da so bili podatki o prevzetih obveznostih za
strateške projekte zbrani s pomočjo posebnih obrazcev. Podatke o plačilih pa je možno pridobiti
iz obrazcev za poročanje. Kar zadeva finančno izvajanje, je bilo vzpostavljeno delovanje
aplikacije, ki omogoča upravičencem standardnih projektov uporabo elektronskega sistema za
poročanje z namenom samodejnega posodabljanja informacijskega sistema spremljanja.
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
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,
kazalnikov rezultatov in specifičnih/lokalnih kazalnikov s primerjavo začetnih vrednosti s
končnimi vrednostmi, predvidenimi v okviru projekta, z doseženimi ob zaključku referenčnega
leta, s predvidenimi ob zaključku prihodnjega leta in s skupnimi vrednostmi, predvidenimi na
ravni Programa.
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Spremljanje projektov poteka tudi z vidika doseganja pričakovanih rezultatov, ki jih prijavitelji
opišejo v prijavnici. Tak način spremljanja se izvaja vsakič, ko upravičenec predloži zahtevek za
izplačilo, h kateremu priloži poročilo o izvajanju projekta glede na predvidene cilje,
pričakovane rezultate in prvotno predvidene 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 predloži upravičenec. Vsak upravičenec
mora namreč predložiti 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 možnostim med spoloma in k okoljski trajnosti je v
prijavnici predviden poseben del, ki ga prijavitelj/upravičenec izpolni ob predložitvi vloge za
sofinanciranje projektnega predloga. Upravičenec navede na kakšen način projekt vpliva na cilja
enakih možnosti in nediskriminacije ter na okoljsko trajnost, skladno z določili OP.
V zvezi z vplivom projekta na načelo enakih možnosti 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 možnosti in na okoljsko trajnost na ravni Programa.
Tabele v nadaljevanju vsebujejo podatke o obeh kazalnikih glede na celotno število
sofinanciranih projektov (87 projektov na dan 31.12.2014) po posamezni prednostni nalogi.
Vpliv na cilja enakih možnosti in nediskriminacije ter na okoljsko trajnost na ravni Programa (projekti,
sofinancirani v okviru prednostnih nalog 1, 2 in 3).
ENAKE MOŽNOSTI
Vpliv

OKOLJSKA TRAJNOST
Št.
projektov

Vpliv

Št.
projektov

Zelo pozitivno

50

Zelo pozitivno

63

Pozitivno

29

Pozitivno

23

Nevtralno

8

Nevtralno

1

87

87

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih
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Vpliv na cilja enakih možnosti in nediskriminacije ter na okoljsko trajnost na ravni Programa (projekti,
sofinancirani v okviru prednostne naloge 1).
ENAKE MOŽNOSTI

OKOLJSKA TRAJNOST
Št.
projektov

Vpliv

Št.
projektov

Vpliv

Zelo pozitivno

12

Zelo pozitivno

27

Pozitivno

14

Pozitivno

4

Nevtralno

5

Nevtralno

0

31

31

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih

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

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 možnosti in nediskriminacije ter na okoljsko trajnost na ravni Programa (projekti,
sofinancirani v okviru prednostne naloge 3).
ENAKE MOŽNOSTI
Vpliv

OKOLJSKA TRAJNOST
Št.
projektov

Vpliv

Št.
projektov

Zelo pozitivno

17

Zelo pozitivno

15

Pozitivno

9

Pozitivno

10

Nevtralno

0

Nevtralno

1

26

26

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih

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
31.12.2014. Podatki se nanašajo na 31 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

29

število

število projektov

6

9

število

število projektov

6

7

število

število projektov

10

8

število

število projektov

8

9

število

število projektov

Število sofinanciranih projektov, ki se nanašajo na kazalnik fizičnih rezultatov »1D- Projekti,
usmerjeni v izboljšanje koordinacije in dostopnosti do transportnih in komunikacijskih sistemov«
je nižje od predvidene ciljne vrednosti. Ta je bila namreč določena na podlagi podatkov, ki so
bili pridobljeni na osnovi izkušnje predhodnega programskega obdobja, v okviru katerega je bila
tematika kazalnika obravnavana s strani številnih projektov nižje vrednosti. V okviru tekočega
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programskega obdobja pa so se projekti bolj osredotočali na tematike, ki jih opisujejo preostali
kazalniki fizičnih rezultatov prednostne naloge 1.
KAZALNIKI REZULTATOV/UČINKOV
(PREDNOSTNA NALOGA 1)
1F - Število občin/javnih teles,
vključenih v zmanjševanje porabe
energije in promocijo pobud rabe
obnovljivih energetskih virov
1G1 - Površina programskega
območja, vključena v okoljske
projekte (delež celotnega
programskega območja)

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

20

131

število

število občin/javnih teles

več kot 10%

100%*

%

delež celotnega
programskega območja

1G2 – Površina programskega
delež zavarovanih
območja, vključena v okoljske
100%*
25%
%
območij programskega
projekte (delež zavarovanih območij
območja
programskega območja)
1H - Trajna partnerstva (trajajoča več
kot dve leti po koncu projektov) v
sektorjih upravljanja naravnih virov,
5
76
število
število
preprečevanje nesreč, transporta in
energije
*Veliko število upravičencev je izbralo in vrednotilo oba kazalnika ter navedlo, da je delež programskega območja, na
katerem se izvajajo okoljski projekti enak 100%. Posledično lahko trdimo, da se na celotnem programskem območju
izvajajo projekti z okoljskimi vsebinami.

Iz navedenih podatkov izhaja, da vrednosti skoraj vseh kazalnikov rezultatov/učinkov presegajo
ciljne vrednosti, določene v okviru Programa.
V zvezi z vrednostmi kazalnikov rezultatov/učinkov 1F in 1H velja izpostaviti, da so se do danes
okoliščine, prisotne v času priprave predhodnega vrednotenja in določanja ciljnih vrednosti,
bistveno spremenile. Ciljne vrednosti kazalnikov so bile prenizko vrednotene, dosežene
vrednosti pa so, zahvaljujoč odličnemu odzivu (914 upravičencev) in visokemu številu
sodelujočih partnerjev pri posameznem projektu (do 30 partnerjev pri projektu), zelo visoke.
Slednje je privedlo do znatne razlike med ocenjenimi ciljnimi vrednostmi in dejansko doseženimi
vrednostmi.
V zvezi z rezultati, ki so bili doseženi v okviru prednostne naloge 1, velja izpostaviti, da sta se v
referenčnem obdobju tega poročila oz. do 31.12.2014 zaključili 4 strateški projekti,
sofinancirani v okviru javnega razpisa št. 01/2009, in sicer projekti z akronimom CLIMAPARKS
(zaključen 31.12.2013), KRAS-CARSO (zaključen 31.03.2014), SAFEPORT (zaključen 13.11.2014)
in SIGMA 2 (zaključen 31.12.2014) ter 4 standardni projekti, sofinancirani v okviru razpisa št.
02/2009, in sicer EnergyViLLab (31.05.2014), SALTWORKS (31.07.2014), BIODINET (30.09.2014) in
GEP (02.11.2014). Skupaj je bilo na dan 31.12.2014 zaključenih 8 od 31 projektov, ki se
sofinancirajo v okviru prednostne naloge 1.
Projekti CLIMAPARKS, CARSO-KRAS, SIGMA2, SALTWORKS in BIODINET so v glavnem prispevali: k
varovanju, upravljanju in trajnostnemu razvoju zaščitenih območij, k upravljanju naravnih virov,
k promociji kakovostnega in trajnostnega okolja, k teritorialni koheziji funkcionalnega območja
Krasa, k skupni zaščiti naravnega okolja in ohranjanju biotske raznolikosti, tudi s promocijo
avtohtonih vrst, pasem in ekosistemov, ki so značilni za čezmejno območje ter k vrednotenju,
razvoju in ključni ekološko trajnostni promociji solin na čezmejnem območju.
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Projekt SAFEPORT je z izvedenimi aktivnostmi prispeval k skupni zaščiti okolja, in sicer z
razvojem ukrepov za preprečevanje naravnih/okoljskih in tehnoloških/industrijskih tveganj
(nesreč), kot tudi onesnaževanja zraka in vode v pomorskem in logistično-pristaniškem sektorju.
Aktivnosti v okviru projekta GEP pa so prispevale k ustanovitvi enotnega čezmejnega sistema
ukrepanja Civilne zaščite v primeru ogroženosti virov pitne vode zaradi tehnološkega tveganja in
naravnih nesreč. S tem je projekt prispeval k razvoju novih informacijsko–komunikacijskih
tehnologij in trajnostni teritorialni integraciji ter ohranjanju okolja na čezmejnem območju.
Aktivnosti projekta EnergyViLLab so spodbudile širjenje dobrih praks s področja obnovljivih virov
energije, varčevanja energije in oblik trajnostne mobilnosti na čezmejnem območju.
Program je z izvajanjem projektov prednostne naloge 1 prispeval k uravnoteženemu
trajnostnemu razvoju in teritorialni integraciji na čezmejnem območju, skladno s cilji evropske
politike, in sicer s konkretnim izvajanjem aktivnosti, ki zajemajo, na primer, krepitev
teritorialne kohezije funkcionalnega območja Krasa (strateški projekt KRAS-CARSO), kot enega
izmed najpomembnejših čezmejnih območij med Slovenijo in Italijo, in sicer z oblikovanjem
skupnih čezmejnih strategij in realizacijo trajnostne infrastrukture (živi muzej Krasa, muzej o
vodi na Krasu, učne in kolesarske poti). V okviru strateškega projekta CLIMAPARKS je bilo
vzpostavljeno in okrepljeno partnerstvo med naravnimi parki v Italiji in Sloveniji in je bila
vzpostavljena mreža informacijskih postaj, prek katerih je mogoče spremljati in primerjati
podatke o podnebnih spremembah, biodiverziteti, pretoku obiskovalcev. Vse naštete aktivnosti
so prispevale k povečanju in izboljšanju poznavanja in dostopnosti omenjenih območij ter k
izboljšanju poznavanja pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti, vpliva podnebnih sprememb
na zavarovana območja. Obenem so omenjeni ukrepi tudi podlaga za aktivnosti osveščanja in
izobraževanja strokovnjakov, šol, prebivalcev, rednih in potencialnih obiskovalcev,
odločevalcev, medijev, interesnih združenj in nevladnih organizacij.
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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 31.12.2014
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
17.955.431,79
17.694.376,82
15.591.922,44
98,55%
01/2009
Javni razpis št.
1
20.878.452,94
22.312.019,04
15.482.388,33
106,87%
02/2009
Javni razpis št.
1
7.598.195,42
6.067.100,54
3.820.155,83
79,85%
03/2011
Skupaj - Prednostna naloga 1 46.432.080,15

46.073.496,40

34.894.466,60

99,23%

% porabe
sredstev
(C/A)

86,84%
74,15%
50,28%
75,15%

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih

V okviru prednostne naloge 1 vrednost dodeljenih sredstev znaša več kot 46,4 milijonov EUR, t.j.
39,19%, od skupno več kot 118 milijonov sredstev dodeljenih na ravni Programa za sofinanciranje
vseh projektov prednostnih nalog 1, 2 in 3 (ob upoštevanju finančnih popravkov, uvedenih na
osnovi ugotovitev RO ter preoblikovanje stroškovnega načrta na ravni posameznega projekta
zaradi nedoseganja ciljne porabe za leto 2013).
Ugotovitve v nadaljevanju upoštevajo finančno preoblikovanje, ki ga je potrdil NO po
prenehanju prevzetih obveznosti za leto 2013.
Odstotek porabe sredstev v okviru prednostne naloge 1 (skupno za vse tri javne razpise) znaša
75,15% glede na skupno vrednost sredstev, dodeljenih vsem trem prednostnim nalogam.
Odstotek prevzetih obveznosti pa presega 99%. Poraba sredstev v okviru izvajanja strateških
projektov je 86,84%. Odstotek prevzetih obveznosti s strani upravičencev znaša 98,55%. 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 74,15% glede na celotna razpoložljiva
sredstva omenjene prednostne naloge zadovoljiva. Dober je tudi odstotek prevzetih obveznosti,
ki presega 100%. Pozitiven in v rasti je tudi napredek pri izvajanju projektov javnega razpisa št.
03/2011, pri katerih beležimo 80% prevzetih obveznosti in 50% porabo sredstev.
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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
Datum zaključka projekta: december 2013
Odobreni izdatki: 3.239.513,01 EUR
Dežela / Statistična regija: Udine, Pordenone, Venezia, Ferrara, Ravenna, Obalno-Kraška, Goriška,
Gorenjska
Tipologija projekta: projekt, sofinanciran v okviru Javnega razpisa za predložitev 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
Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità - Delta del Po
Provincia di Ravenna
Opis: V projektu CLIMAPARKS sodeluje devet partnerjev – 4 slovenski in 5 italijanskih parkov. Projekt
vodi Triglavski narodni park. Slovenski in italijanski parki so v okviru projekta raziskovali in ozaveščali
o klimatskih spremembah, ohranjanju biodiverzitete in trajnostnem odnosu do okolja v dotičnih
zavarovanih območjih kot tudi v svetu nasploh. Vzpostavljena je bila dolgoročna mreža informacijskih
postaj, prek katerih je mogoče primerjati podatke med parki. Slovenski in italijanski parki so v
sodelovanju okrepili ozaveščanje o pomenu odgovornega odnosa do naravnega okolja (informacijski
centri, izobraževalni programi). S pilotnimi projekti so tudi parki sami razvijali okolju prijazne načine
obiskovanja varovanih območij. V slovensko-italijanskem sodelovanju so bile zastopane primorska
(severno-jadranska), kraška in gorska (alpska) regija.
Aktivnosti:
Koordinacija projekta: intenzivno sodelovanje med devetimi parki pri izvajanju različnih projektnih
nalog je pripomoglo k izmenjavi dobrih praks ter krepitvi sodelovanja med Slovenijo in Italijo.
Monitoring in analize: vzpostavitev skupne merilne in opazovalne mreže, katere podatke je mogoče
spremljati prek spleta, je predstavljala dobro osnovo za izdelavo primerjalnih analiz. Te je prvič
mogoče opravljati v tem območju znotraj posameznih parkov in med njimi.
Parki kot primeri dobrih praks: po vzoru obstoječih primerov dobre prakse so parki izvedli pilotne
projekte s področja trajnostnega upravljanja zavarovanih območij. Na ta način so razvili okolju
prijazno obiskovanje parkov, hkrati pa služili kot vzorčni primeri za osveščanje zainteresirane
javnosti.
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Trajnostno obiskovanje in ozaveščanje (mreža info centrov): vsi sodelujoči parki so obiskovalcem
predstavljali podnebne spremembe, pomen ohranjanja biodiverzitete ter možnosti ukrepanja
posameznika za bolj odgovoren odnos do okolja. Vzpostavljene so bile informativne in izobraževalne
aktivnosti o podnebnih spremembah, biodiverziteti, trajnostnem ravnanju in okoljskih problemih
nasploh, namenjene obiskovalcem in drugim ciljnim skupinam. Komunikacijska strategija: parki so
pripravili vrsto skupnih aktivnosti na področju komuniciranja. Okrepili so aktivnosti znotraj parkov –
predvsem tiste 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 mreža informacijskih točk s projektnimi vsebinami.
Vzpostavljen in nadgrajene izobraževalne 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 itd.
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3.1.2 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo
- Informacije o večjih težavah, ki so nastopile pri izvajanju prednostne naloge, vključno s
povzetkom resnih težav, določenih pri postopku iz člena 62(1)(d)(i) Uredbe 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 2014 je izvajanje prednostne naloge 1 redno napredovalo. Nadaljevale so se nekatere
težave, ki sicer niso ogrozile doseganja ciljev posameznih projektov in Programa, čeprav so
vplivale na izvedbo posameznih aktivnosti in porabo sredstev. Večinoma so bile to težave splošne
narave, ki so se pojavljale izven Programa, kot na primer zavezujoča določila notranjega pakta
stabilnosti in posledice gospodarske in finančne krize kakor tudi določene težave, povezane z
vrsto aktivnosti, sofinanciranih v okviru te prednostne naloge.
V okviru javnega razpisa št. 01/2009 za strateške projekte, kot že navedeno, so VP predložili
številne prošnje za podaljšanje obdobja izvajanja projektov oz. za zamik datuma zaključka
projekta, kar je privedlo do ponovnega odprtja nekaterih že zaključenih projektov, zaradi
dodelitve razpoložljivih dodatnih sredstev. Podaljšanje obdobja trajanja projekta bo omogočilo
predvsem učinkovito doseganje ciljev projekta.
Za standardne projekte, ki se izvajajo v okviru javnega razpisa št. 02/2009 je bilo leto 2014
ključno tako glede izvajanja kakor tudi zaključevanja aktivnosti: projekti, ki so aktivnosti pričeli
izvajati v letu 2012, so v letu 2013 izvedli glavne postopke pri vodenju, načrtovanju in izvedbi
del in velika večina aktivnosti je polno izvajanje in poročanje o izdatkih dosegla v letu 2014.
Standardni projekti, ki se izvajajo v okviru javnega razpisa št. 03/2011 – sredstva namenjena
ožjemu kopenskemu območju, so pričeli z dejanskim izvajanjem aktivnosti v letu 2013 in vse od
prvih mesecev izvajanja beležimo dobro porabo sredstev. Izvajanje aktivnosti je dobro potekalo
tudi v letu 2014, poraba sredstev je ustrezna in v začetku leta 2015 se bodo predvidoma
zaključili prvi projekti.
Upravičenci so v teku leta 2014 redno opozarjali na težave pri načrtovanju aktivnosti in
izvajanju le-teh, zaradi predpisov in obveznosti, ki izhajajo iz pakta stabilnosti. Slednji še vedno
predstavlja glavni kritični element v okviru prednostnih nalog 1 in 3. Obenem, velja izpostaviti
strogo davčno politiko, ki jo narekuje pakt stabilnosti, saj je prispevala k bistveni omejitvi
uporabe sredstev za naložbe lokalnih organizacij in v Italiji, skupaj z znižanjem državnih
finančnih transferjev namenjenih pokrajinam, predstavlja vzrok za omejeno porabo sredstev na
lokalni ravni, kakor tudi za pogoje, ki so vplivali na zmožnost načrtovanja porabe sredstev v
lokalnih javnih upravah ter na časovni okvir prevzemanja obveznosti in izvedbe plačil.
Zavezujoča pravila pakta stabilnosti so, neglede na nacionalne ukrepe za omejitev njihovega
negativnega vpliva na delovanje lokalnih organizacij, posebej tistih, ki so vezane na sredstva,
sofinancirana iz evropskih skladov, tudi v letu 2014 predstavljala omejitev pri porabi sredstev v
lokalnih javnih upravah, še posebej za infrastrukturne investicije, predvidene v okviru
prednostne naloge 1. V eni od italijanskih dežel pakt stabilnosti predstavlja kritični element za
lokalne javne organizacije, ki zavira skoraj celotno izvajanje projektnih aktivnosti (naložbe v
infrastrukturo). Izvedba investicij v infrastrukturo je namreč deloma oziroma v višini deleža
nacionalnega sofinanciranja zavezana k spoštovanju omejitev, ki jih določa pakt stabilnosti.
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Na splošno najbolj kritičen vidik v okviru programa predstavljajo zamude pri črpanju sredstev v
primerjavi s prvotnim časovnim okvirom, navedenim v prijavnicah in finančnih načrtih. V prvem
letu, še posebej v okviru strateških projektov z večjim številom upravičencev, so imeli vsi
projekti in posebno tisti, v katerih sodelujejo javne ustanove, težave pri izvedbi postopkov
javnega naročanja del, blaga in storitev. Postopki javnega naročanja ostajajo kritični dejavnik
za javne ustanove, ne toliko z vidika ustreznosti, ampak z vidika neupoštevanja prvotno
zastavljenih časovnih okvirov; postopki zahtevajo čas in usposobljen kader za spoštovanje vseh
pogojev, ki jih določajo nacionalni predpisi. Opisani kritični vidik, ki je otežil izvajanje v letih
2013 in 2014, predvsem v povezavi z načrtovanjem dodelitve dodatnih sredstev, zajema tudi
težave pri doseganju prvotno načrtovane predvidene porabe s strani upravičencev. Projekti, ki v
okviru partnerstva vključujejo italijanske javne ustanove so potrebovali več časa od prvotno
načrtovanega za začetek in zaključek izvedbe postopkov javnega naročanja del, blaga in
storitev. Postopki so na italijanski strani postali bolj kompleksni, povečala so se administrativna
bremena predvsem pri oddaji naročil zunanjim izvajalcem in pri izvedbi plačil, še posebej pri
naročilih storitev in blaga nižjih vrednosti.
Glede na ugotovljene težave je v letu 2014 OU, s pomočjo STS, nadaljeval s številnimi ukrepi,
namenjenimi 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 težav; organizacija tehničnih sestankov z VP in
vsemi PP, čeprav ni bilo mogoče posegati v vidike, ki niso predmet programskih pravil ampak so
zajeti v nacionalnih ureditvah (glej poglavje 2.3 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo, v
delu, ki zadeva spremljanje projektov, ki beležijo zaostanek v izvajanju).
Skladno z opisanim v poglavju 2.4 Spremembe v okviru izvajanja OP, je bila prednostna naloga 1
deležna znižanja sofinanciranja kot posledica samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti za
leto 2013 in neizpolnjevanja pogodbenih ciljev porabe s strani projektov zadevne prednostne
naloge. V okviru prednostne naloge 1 je bilo na podlagi odločitve NO z dne 31. januarja 2014
znižanje sofinanciranja predlagano za 24 projektov od 31. Od marca 2014 so se s podporo STS
izvajale aktivnosti za dogovorno znižanje sofinanciranja za posamezen projekt oz. posameznega
upravičenca v okviru Programa. To je zahtevalo veliko časa in podpore s strani osebja STS ter
sestanke, tudi na terenu, za uskladitev ter pripravo in pregled nove dokumentacije projekta ter
vnos le-te v sistem spremljanja. Dne 15. julija 2014 je NO, v okviru 15. redne seje, ki je
potekala na Bledu, odobril nove opise stroškovnega načrta in prijavnice.
Upoštevajoč pogajanja z EK (glej poglavje 2.4 tega poročila), ki so privedla do znižanja zneska
samodejno prenehanih obveznosti na ravni Programa za leto 2013 (6.776.816,00 EUR ESRR
sredstev), v skladu s 93. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, je NO v okviru 65. dopisne
seje, ki se je zaključila 24. novembra 2014, sprejel metodologijo za določitev povečanja obsega
sofinanciranja na ravni posameznega projekta, s ciljem preprečiti morebitna dodatna znižanja in
pospešiti črpanje sredstev. Konec meseca novembra 2014 je OU zaprosil VP posameznih
projektov, da sporočijo, ali sprejmejo dodatna sredstva, in sicer v celoti ali deloma (v tem
primeru je bilo potrebno navesti tudi višino sredstev), ali le-teh ne sprejmejo. Meseca marca
2015, po pozitivnem zaključku 71. dopisne seje dne 19.03.2015, je NO odobril spremembe,
nastale zaradi povečanja obsega sofinanciranja pri 23 projektih, ki so zaprosili tudi za
podaljšanje obdobje trajanja projekta. Spremembe stroškovnih načrtov in prijavnic preostalih
projektov, ki so sprejeli dodatna sredstva, bodo predložene v odobritev NO na naslednji redni
seji.
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Kot je bilo že opisano v prejšnjih poglavjih tega poročila, je postopek samodejnega prenehanja
dela prevzetih obveznosti zahteval dosledno in natančno spremljanje preoblikovanja stroškovnih
načrtov projektov, projektnih aktivnosti, ciljev in pričakovanih rezultatov ter posledičnih
prošenj za podaljšanje obdobja trajanja za vsak posamezni projekt. Tudi določitev dokončne
vrednosti samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti za leto 2013 s strani EK in posledična
dodelitev razpoložljivih sredstev je v letu 2014, za projekte, ki so dodatna sredstva sprejeli (leta so bila dodeljena na osnovi formule, ki je bila uporabljena za izračun zneska prenehanih
obveznosti in odobrena s strani NO), privedla do vnovičnega postopka preoblikovanja finančnih
načrtov in posledične spremembe stroškovnih načrtov, aktivnosti, ciljev in pričakovanih
rezultatov ter do predložitve prošenj za podaljšanje trajanja projektov (tudi tistih, ki so se v
letu 2014 že zaključili). Opisani postopek je predstavljal popolnoma novo izkušnjo za Program in
je zahteval kompleksno vodenje s strani organov programa in projektov samih ter je trenutno v
fazi zaključevanja. K uspešni izvedbi postopka je pripomoglo redno in neprekinjeno delo vseh
vključenih subjektov.
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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
31.12.2014. Podatki se nanašajo na 30 projektov, sofinanciranih v okviru omenjene prednostne
naloge.
KAZALNIKI FIZIČNIH REZULTATOV
(PREDNOSTNA NALOGA 2)
2A - Projekti čezmejnega poslovnega
sodelovanja in promocije
2B - Projekti, usmerjeni v podpiranje
procesa internacionalizacije podjetij
2C - Projekti, izvedeni v turističnem
sektorju
2D - Projekti raziskav in razvoja, ki
vključujejo raziskovalne centre,
univerze in podjetja
2E - Projekti usposabljanja (poklicno,
profesionalno, vseživljenjsko učenje)
2F - Projekti podjetij in drugih
privatnih subjektov, ki zaposlujejo
večinoma ženske

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

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

%

delež v odstotkih
glede na skupno
število podjetij
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Število sofinanciranih projektov, ki se nanašajo na kazalnike fizičnih rezultatov »2A - Projekti
čezmejnega poslovnega sodelovanja in promocije«, »2C - Projekti, izvedeni v turističnem
sektorju« in »2E - Projekti usposabljanja (poklicno, profesionalno, vseživljenjsko učenje)« je
nižje od predvidene ciljne vrednosti. Ta je bila namreč določena na podlagi podatkov, ki so bili
pridobljeni na osnovi izkušnje predhodnega programskega obdobja, v okviru katerega je bila
tematika kazalnika obravnavana s strani številnih projektov nižje vrednosti. V okviru Programa ni
nobenega projekta, ki bi se nanašal na kazalnik »2F- Projekti podjetij in drugih privatnih
subjektov, ki zaposlujejo večinoma ženske«.
KAZALNIK REZULTATOV/UČINKOV
(PREDNOSTNA NALOGA 2)

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

2G - Podjetja, vključena v čezmejno
sodelovanje

60

547

število

število sporazumov o
sodelovanju

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

40

290

število

število vključenih
organizacij

2I - Ustvarjene mreže v sektorju
turizma

5

13

število

število

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

50

358

število

število

2M - Izvedene čezmejne mreže za
poklicno usposabljanje

5

12

število

število

Iz navedenih podatkov izhaja, da vrednosti vseh kazalnikov rezultatov/učinkov presegajo ciljne
vrednosti, določene v okviru Programa.
V zvezi z vrednostmi kazalnikov rezultatov/učinkov 2G, 2H in 2L velja izpostaviti, da so se do
danes okoliščine, prisotne v času priprave predhodnega vrednotenja in določanja ciljnih
vrednosti, bistveno spremenile. Ciljne vrednosti kazalnikov so bile prenizko vrednotene,
dosežene vrednosti pa so, zahvaljujoč odličnemu odzivu (914 upravičencev) in visokemu številu
sodelujočih partnerjev pri posameznem projektu (do 30 partnerjev pri projektu), zelo visoke.
Slednje je privedlo do znatne razlike med ocenjenimi ciljnimi vrednostmi in dejansko doseženimi
vrednostmi.
Izmed 30 sofinanciranih projektov v okviru prednostne naloge 2, strateški projekt »ICON –
Konkurenčnost MSP – Inovativnost in kooperativno podjetništvo« izvaja aktivnosti, ki so
usmerjene v povečanje konkurenčnosti MSP na celotnem programskem območju, in sicer s
pomočjo mreženja in povezovanja ter prenosa znanja in tehnologij. V projektu sodelujejo
ključne podjetniške podporne institucije programskega območja, ki združujejo in predstavljajo
vse MSP na območju in bistveno vplivajo na visoke vrednosti kazalnikov 2G, 2H in 2L. Projekt
namreč s svojimi aktivnostmi vključuje v čezmejno sodelovanje 193 podjetij, spodbuja razvoj
čezmejnih RTR projektov - pri tem sodeluje 143 subjektov in organizacij (raziskovalna središča
in podjetja) -, ter izvaja aktivnosti informiranja in strokovnega usposabljanja, tudi za mlade in
starejše občane. Predvidoma bo 276 udeležencev omenjenih usposabljanj našlo zaposlitev.
V zvezi z rezultati, ki so bili doseženi v okviru prednostne naloge 2, so se v obdobju, na katerega
se nanaša to poročilo, oziroma na dan 31. decembra 2014, zaključili 3 strateški projekti,
sofinancirani v okviru javnega razpisa št. 01/2009, in sicer projekti SLOWTOURISM (30.6.2014),
CITIUS (30.09.2014) in TRANS2CARE (30.09.2014) ter 8 standardnih projektov, sofinanciranih v
okviru razpisa št. 03/2011, in sicer PROFILI (30.04.2014), WINENET (30.05.2014), IPforSMEs
(31.07.2014), INNOV-H20 (30.09.2014), AGROTUR (30.11.2014), LANATURA (31.12.2014), STUDY
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CIRCLES (31.12.2014) in NUVOLAK (31.12.2014). Skupaj je bilo na dan 31.12.2014 zaključenih 11
od 30 projektov, ki se sofinancirajo v okviru prednostne naloge 2.
Aktivnosti v okviru strateških projektov CITIUS in TRANS2CARE so spodbudile skupne raziskovalne
pobude in prispevale k inovacijam z izmenjavo znanj in izkušenj, ki so omogočile oblikovanje
skupnih storitev in izdelkov, ki temeljijo na uravnoteženem in skupnem razvoju trgov na
celotnem območju sodelovanja. V okviru strateškega projekta CITIUS - Medregijski Center za
Ultrahitre Fotonske Tehnologije v spektroskopiji, ki temelji na skupni pobudi centrov za
inovacije, znanstvenih in tehnoloških parkov ter raziskovalnih centrov iz različnih regij na
celotnem območju izvajanja Programa, so aktivnosti omogočile vzpostavitev čezmejnega grozda
za realizacijo visoko inovativnih svetlobnih virov z namenom njihove neprofitne uporabe pri
raziskavah in razvoju na različnih področjih, izjemno pomembnih z vidika znanosti in
tehnologije. V kampusu Univerze v Novi Gorici v Ajdovščini, je nastal nov ad-hoc laboratorij, ki
je omogočil ločitev laserskega sistema od glavne stavbe. Na ta način vibracije zaradi običajnega
dela na univerzi ne vplivajo na stabilnost in delovanje laserja. Projekt TRANS2CARE Transregionalno omrežje za inovacijo in prenos tehnološkega znanja za izboljšanje zdravstva,
katerega cilj je oblikovanje mednarodne mreže na različnih področjih znanosti z namenom
razvoja novih izdelkov in storitev, ki lahko izboljšajo sistem zdravstvenih storitev (npr.
preprečevanje tipičnih kroničnih bolezni starostnikov), je vključeval 14 mladih raziskovalcev, ki
so večji del svojega tehnološkega usposabljanja že zaključili in skrbijo za vzpostavitev prvih
stikov s podjetji na zadevnem območju.
Obenem, z izvajanjem aktivnosti, ki združujejo trajnostni turizem, kmečki turizem, vinski in
gastronomski turizem in spodbujajo trženje tipičnih izdelkov, oblikovanje celovitih turističnih
paketov ter skupno trženje in promocijo, je več projektov (npr. strateški projekt SLOWTOURISM
in standardni projekt AGROTUR), s povečanjem razvoja podeželja in atraktivnosti čezmejnega
območja, bistveno prispevalo k razvoju čezmejnega turizma, ki predstavlja pomemben vir
dohodka na programskem območju.
V okviru standardnih projektov IPforSMEs, NUVOLAK, PROFILI, STUDY CIRCLES so se izvajale
aktivnosti in pobude, namenjene povečanju konkurenčnosti MSP, ki so prispevale k promociji in
ustvarjanju čezmejnih podjetniških priložnosti s ciljem povečanja konkurenčnosti in razvoja
čezmejnega območja. V projektu IPforSMEs je na primer sodelovalo 12 organizacij iz Slovenije in
Italije, s skupnim ciljem vzpostavitve omrežja znanja in storitev za zaščito in uporabo
intelektualne lastnine in oblikovanjem pripomočkov in dejavnosti za izboljšanje ponujenih
storitev ter povečanje konkurenčnosti in ozaveščenosti podjetnikov in podjetij glede poslovanja
temelječega na intelektualni lastnini.
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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
Odobrena
vrednost
Prednostna
Javni razpis
projektov
naloga
v€
(A)
Javni razpis št.
2
14.526.756,42
01/2009
Javni razpis št.
2
16.218.724,75
02/2009
Javni razpis št.
2
6.392.140,47
03/2011
Skupaj - Prednostna naloga 2

37.137.621,64

prednostne naloge 2, na dan 31.12.2014
Prevzete
obveznosti
v€
(B)

Zahtevani in
potrjeni izdatki
v€
(C)

%
prevzetih
obveznosti
(B/A)

% porabe
sredstev
(C/A)

14.351.710,80

12.794.994,37

98,80%

88,08%

18.345.444,38

13.299.210,54

113,11%

82,00%

5.239.965,66

3.459.403,34

81,98%

54,12%

102,15%

79,58%

37.937.120,84

29.553.608,25

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih

V okviru prednostne naloge 2 vrednost dodeljenih sredstev znaša nekaj več kot 37 milijonov EUR,
t.j. 31,35%, skupnih 118 milijonov sredstev dodeljenih na ravni Programa za sofinanciranje
projektov prednostnih nalog 1, 2 in 3 (ob upoštevanju finančnih popravkov, uvedenih na osnovi
ugotovitev RO ter preoblikovanje stroškovnega načrta na ravni posameznega projekta zaradi
nedoseganja ciljne porabe za leto 2013).
Ugotovitve v nadaljevanju upoštevajo finančno preoblikovanje, ki ga je potrdil NO po
prenehanju prevzetih obveznosti za leto 2013.
Upoštevajoč vse tri javne razpise, je odstotek porabe sredstev v okviru prednostne naloge 2
(79,58%), glede na skupno vrednost dodeljenih sredstev, tudi v letu 2014 najvišji v primerjavi z
ostalima dvema prednostnima nalogama. Visok odstotek prevzetih obveznosti (100%) nakazuje na
odličen napredek pri izvajanju projektov druge prednostne naloge. Poraba sredstev za izvajanje
strateških projektov znaša 88,08%, odstotek prevzetih obveznosti pa skoraj 99%. 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 znaša 82% vseh razpoložljivih sredstev omenjene prednostne
naloge, zelo zadovoljiva. Dober je tudi odstotek prevzetih obveznosti s strani upravičencev v
okviru javnega razpisa št. 02/2009, ki presega 100% vrednost projekta. Pozitiven in v rasti je tudi
napredek pri izvajanju projektov javnega razpisa št. 03/2011, pri katerih beležimo skoraj 82%
prevzetih obveznosti in več kot 54% porabo sredstev.

Letno poročilo o izvajanju 2014

162

V nadaljevanju sledi opis projekta, sofinanciranega v okviru Prednostne naloge 2 –
»Konkurenčnost in na znanju temelječa družba«, 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: junij 2014
Odobreni izdatki: 3.815.700,00 EUR
Dežela / Statistična regija: Trieste, Udine, Treviso, Venezia, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Goriška,
Osrednjeslovenska, Gorenjska
Tipologija projekta: projekt, sofinanciran v okviru Javnega razpisa za predložitev 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 Žirovnica
Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod
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 Žiri
Regione Emilia-Romagna
Associazione nautica »Nautisette«
Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità - Delta del Po
Spirit Slovenija, javna agencija

Letno poročilo o izvajanju 2014

163

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 povezuje slovenska in italijanska območja v obliki
počasnega in kakovostnega turizma in prispeva k krepitvi ponudbe Zgornjega Jadrana, ki ima
edinstvene značilnosti na mednarodni ravni.
Aktivnosti:
organizacija čezmejne mreže »Slow tourism«, ki vključuje najmanj 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 jamčijo nadaljevanje prodajnih aktivnosti produktov in turističnih slow paketov tudi po
zaključku projekta.
Projekt zagotavlja turistično ponudbo skozi celotno sezono na določenem območju. Z vključitvijo šol
je bila dosežena večja razširjenost slow filozofije in s tem ekoturizma tako, da se je 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 podeželskimi in ekološkimi turističnih
produktih;
 10% povečanje prihodkov iz evropskih in azijskih 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 težave in ukrepi za njihovo odpravo
- Informacije o kakršnih koli večjih težavah, ki so nastopile pri izvajanju prednostne naloge,
vključno s povzetkom resnih težav, določenih pri postopku iz člena 62(1)(d)(i) Uredbe 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 2014 je izvajanje prednostne naloge 2 redno napredovalo. V okviru omenjene prednostne
naloge ter prednostne naloge 3 ponovno beležimo največji napredek pri porabi sredstev, kakor
tudi pri prevzemanju obveznosti. Nadaljevale so se nekatere težave, ki sicer niso ogrozile
doseganja ciljev posameznih projektov in Programa, čeprav so vplivale na izvedbo posameznih
aktivnosti in porabo sredstev. Večinoma so bile to težave splošne narave, ki so se pojavljale
izven Programa, kot na primer zavezujoča določila notranjega pakta stabilnosti in posledice
gospodarske in finančne krize kakor tudi določene težave, povezane z vrsto aktivnosti,
sofinanciranih v okviru te prednostne naloge.
V okviru javnega razpisa št. 01/2009 za strateške projekte, se projekti približujejo zaključku in
so zato v letu 2014 pospešili izvajanje aktivnosti. VP so predložili številne prošnje za podaljšanje
obdobja izvajanja projektov, saj bo le-to omogočilo učinkovito doseganje ciljev projekta ter v
večini primerov tudi porabo dodatnih razpoložljivih sredstev, dodeljenih po potrditvi končne
vrednosti samodejno prenehanih obveznosti na ravni Programa.
Za standardne projekte, ki se izvajajo v okviru javnega razpisa št. 02/2009 je bilo leto 2014
ključno tako glede izvajanja kakor tudi zaključevanja aktivnosti: projekti, ki so aktivnosti pričeli
izvajati v letu 2012, so v letu 2013 izvedli glavne postopke pri vodenju, načrtovanju in izvedbi
del in velika večina aktivnosti je polno izvajanje in poročanje o izdatkih dosegla v letu 2014.
Standardni projekti, ki se izvajajo v okviru javnega razpisa št. 03/2011 – sredstva namenjena
ožjemu kopenskemu območju, so pričeli z dejanskim izvajanjem aktivnosti v letu 2013 in vse od
prvih mesecev izvajanja beležimo dobro porabo sredstev. Izvajanje aktivnosti je dobro potekalo
tudi v letu 2014, poraba sredstev je ustrezna in v začetku leta 2015 se bodo predvidoma
zaključili prvi projekti.
Težave splošne narave, ki vplivajo na izvedbo aktivnosti zasebnih organizacij in subjektov
javnega prava/subjektov zasebnega prava, so povezane s posledicami gospodarske in finančne
krize ter z manjšo likvidnostjo in dostopnostjo posojil, potrebnih za plačilo izvedenih aktivnosti.
Na splošno najbolj kritičen vidik v okviru programa predstavljajo zamude pri črpanju sredstev v
primerjavi s prvotnim časovnim okvirom, navedenim v prijavnicah in finančnih načrtih. V prvem
letu, še posebej v okviru strateških projektov z večjim številom upravičencev, so imeli vsi
projekti in posebno tisti, v katerih sodelujejo javne ustanove, težave pri izvedbi postopkov
javnega naročanja del, blaga in storitev. Postopki javnega naročanja ostajajo kritični dejavnik
za javne ustanove, ne toliko z vidika ustreznosti, ampak z vidika neupoštevanja prvotno
zastavljenih časovnih okvirov; postopki zahtevajo čas in usposobljen kader za spoštovanje vseh
pogojev, ki jih določajo nacionalni predpisi. Opisani kritični vidik, ki je otežil izvajanje v letih
2013 in 2014, predvsem v povezavi z načrtovanjem dodelitve dodatnih sredstev, zajema tudi
težave pri doseganju prvotno načrtovane predvidene porabe s strani upravičencev. Projekti, ki v
okviru partnerstva vključujejo italijanske javne ustanove so potrebovali več časa od prvotno
načrtovanega za začetek in zaključek izvedbe postopkov javnega naročanja del, blaga in
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storitev. Postopki so na italijanski strani postali bolj kompleksni, povečala so se administrativna
bremena predvsem pri oddaji naročil zunanjim izvajalcem in pri izvedbi plačil, še posebej pri
naročilih storitev in blaga nižjih vrednosti.
Glede na ugotovljene težave je v letu 2014 OU, s pomočjo STS, nadaljeval s številnimi ukrepi,
namenjenimi 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 težav; organizacija tehničnih sestankov z VP in
vsemi PP, čeprav ni bilo mogoče posegati v elemente, ki niso predmet programskih pravil ampak
so zajeti v nacionalnih ureditvah (glej poglavje 2.3 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo, v
delu, ki zadeva spremljanje projektov, ki beležijo zaostanek v izvajanju).
Skladno z opisanim v poglavju 2.4 Spremembe v okviru izvajanja OP, je bila prednostna naloga 2
deležna znižanja sofinanciranja kot posledica samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti za
leto 2013 in neizpolnjevanja pogodbenih ciljev porabe s strani projektov zadevne prednostne
naloge. V okviru prednostne naloge 2 je bilo na podlagi odločitve NO z dne 31. januarja 2014
znižanje sofinanciranja predlagano 24 projektom od 30.
Podrobnejše informacije o postopkih preoblikovanja opisov stroškovnih načrtov projektov zaradi
samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti, ki so enaki za vse prednostne naloge Programa,
so navedene v poglavju 3.1.2, ki se nanaša na prednostno nalogo 1 ter na večje težave in ukrepe
za njihovo odpravo.
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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
31.12.2014. Podatki se nanašajo na 26 projektov, sofinanciranih v okviru omenjene prednostne
naloge.
KAZALNIK FIZIČNIH REZULTATOV
(PREDNOSTNA NALOGA 3)

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

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

10

20

število

število projektov

3B - Projekti na področju kulture

75

18

število

število projektov

15

6

število

število projektov

30

80

število

število

3C - Projekti na področju zdravja in
socialnega sektorja
3D - Vključene kulturne, socialne in
zdravstvene strukture

Število sofinanciranih projektov, ki se nanašajo na kazalnika »3B - Projekti na področju kulture«
in »3C - Projekti na področju zdravja in socialnega sektorja« je nižje od predvidene ciljne
vrednosti. Ta je bila namreč določena na podlagi podatkov, ki so bili pridobljeni na osnovi
izkušnje predhodnega programskega obdobja, v okviru katerega je bila tematika kazalnika
obravnavana s strani številnih projektov nižje vrednosti. V okviru tekočega programskega
obdobja pa so se projekti bolj osredotočali na tematiko kazalnika 3A prednostne naloge 3.
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KAZALNIK REZULTATOV/UČINKOV
(PREDNOSTNA NALOGA 3)
3E - Univerze in šole, povezane z
mrežami
3F - Skupna uporaba kulturne
infrastrukture
3G - Udeleženci kulturnih dogodkov

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

50

471

število

število

25

194

število

število

5.000

41.608

število

število

Za vse kazalnike rezultatov/učinkov navedene vrednosti presegajo ciljne vrednosti, določene v
okviru Programa.
V zvezi z vrednostmi kazalnika fizičnih rezultatov 3D in kazalnikov rezultatov/učinkov 3E, 3F, 3G
velja izpostaviti, da so se do danes okoliščine, prisotne v času priprave predhodnega vrednotenja
in določanja ciljnih vrednosti, bistveno spremenile. Ciljne vrednosti kazalnikov so bile prenizko
vrednotene, dosežene vrednosti pa so, zahvaljujoč odličnemu odzivu (914 upravičencev) in
visokemu številu sodelujočih partnerjev pri posameznem projektu (do 30 partnerjev pri
projektu), zelo visoke. Slednje je privedlo do znatne razlike med ocenjenimi ciljnimi vrednostmi
in dejansko doseženimi vrednostmi.
Izmed 26 projektov, sofinanciranih v okviru prednostne naloge 3, standardni projekt »SIIT –
Interaktivna določevalna orodja za šole: spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju«
izvaja aktivnosti usmerjene v izboljšanje poznavanja biotske pestrosti na programskem območju
– od vzhodne jadranske obale (Italija) do zahodnega dela Slovenije. V okviru projekta, ki zajema
izdelavo interaktivnih določevalnih ključev za rastline, lišaje in nekatere živalske skupine za
uporabo v šolah (od osnovnih šol do univerz), kakor tudi za ljubitelje narave, so potekale
izobraževalne dejavnosti, predstavitve in seminarji, pri katerih so sodelovale univerze, šole,
naravoslovni muzeji, parki in razvojne agencije. Omenjene aktivnosti so v mrežo povezale 360
subjektov (univerze, šole) in bistveno prispevale k visoki vrednosti kazalnika rezultatov/učinkov
3E.
Dva strateška projekta (JezikLingua in Openmuseums) ter trije standardni projekti (SIIT, Eduka
in Julius), ki izvajajo aktivnosti na kulturnem področju, so skupno uporabljali številne kulturne
infrastrukture in prispevali k skorajšnji podvojitvi ciljne vrednosti kazalnika 3F.
Obenem, velja izpostaviti, da so 4 strateški projekti: JezikLingua, Parsjad, Openmuseums in
Shared Culture ter 3 standardni projekti: SIIT, Eduka in Julius, organizirali kulturne dogodke
(jezikovne tečaje, kulturne festivale, promocijske dogodke in predstavitve projektnih aktivnosti,
kulturno-izobraževalne dogodke za šole in univerze), pri katerih beležimo odlično udeležbo približno 24.000 ljudi. Slednje je bistveno vplivalo na visoko vrednost kazalnika 3G.
Če pogledamo skupne dosežene rezultate v okviru prednostne naloge 3, je bil v obdobju, na
katerega se nanaša to poročilo, oziroma na dan 31. decembra 2014, zaključen 1 strateški
projekti, sofinanciran v okviru javnega razpisa št. 01/2009, in sicer projekt E-HEALTH
(31.12.2014). Na isti datum se je zaključilo tudi 8 standardnih projektov, sofinanciranih v okviru
javnega razpisa št. 02/2009 in javnega razpisa št. 03/2011, in sicer projekti S.HO.W (20.3.2014),
SIIT (30.9.2014), SIGN (31.10.2014), PESCA (15.11.2014), LivingFountains (2.12.2014), PANGeA
(31.12.2014), SEA (31.12.2014) in Agri-Knows (31.12.2014). Skupaj je bilo na dan 31.12.2014
zaključenih 9 od 26 projektov, ki se sofinancirajo v okviru prednostne naloge 3.
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Vsi navedeni projekti so prispevali k doseganju enega najpomembnejših ciljev Programa:
boljšemu sodelovanju na socialnem in kulturnem področju, izboljšanju vzajemnih storitev in
poznavanju ter odpravi družbenih in kulturnih ovir.
Usklajen razvoj zdravstvenega sistema in sistema socialnega varstva je bil predmet aktivnosti, ki
jih je izvajal strateški projekt E-HEALTH. Aktivnosti so prispevale k boljši kakovosti življenja na
območju izvajanja Programa, k povečanju dostopnosti zdravstvenih storitev za državljane, in
sicer z razvojem povezav in mrež, kot tudi informatizacijo vodenja zdravstvenih podatkov o
bolnikih (uvajanje čezmejnega in dvojezičnega digitalnega zdravniškega kartona) s posledičnim
povečanjem varnosti (preprečevanje človeških napak), pravilno analizo tokov pacientov in
povpraševanja ter večjo dostopnostjo do zdravniške oskrbe tudi v bolj oddaljenih krajih (teleposvetovanja, dvojezično zdravniško osebje).
V okviru standardnega projekta S.HO.W, je z namenom zadostiti potrebam in izboljšati socialno
interakcijo med prebivalci, predvsem med starejšimi občani in mladino na obeh straneh meje,
nastal trajnostni observatorij politik socialne blaginje za izboljšanje politik na dotičnem
področju. Obenem je projekt z neposrednim sodelovanjem prebivalcev realiziral pomembne
strukturne ukrepe za revitalizacijo bivanja in storitev socialnoskrbstvenih in zdravstvenih služb
(npr. obnova prostorov za socialno vratarnico v občini Milje ter obnova prostorov za dnevni
center za otroke, mladino in družine v Kopru).
Projekt PESCA - Projekt o vzgoji za zdravo prehrano je spodbudil ponudbo lokalnih izdelkov v
šolskih menzah na čezmejnem območju, pri tem pa izvedel izobraževalno akcijo o prehrani v
šolah in predstavil jedilnik z lokalnimi in tradicionalnimi slovenskimi in italijanskimi izdelki ter
tako oblikoval model dobre prakse za vključevanje lokalno-tradicionalnih izdelkov v šolske
menze.
Cilj projekta LIVING FOUNTAINS je bil ohranjanje kulturne krajine in kulturne dediščine
vodnjakov, ki bogatijo čezmejno območje. V okviru projekta je bilo obnovljenih 34 vodnjakov in
kalov na celotnem območju izvajanja projekta ter so se izvajale aktivnosti namenjene oživitvi
dogajanja, povezanega z zgodovinsko kulturno dediščino vodnjakov s poudarkom vključevanja
mladih v poznavanje te vrste kulturne dediščine. Aktivnosti so poleg obnove izbranih vodnjakov
zajemale zbiranje gradiv o zgodovini vodnjakov, definiranje vodnih učnih poti, organizacijo
prireditev ob vodnjakih ter promocijo, vključno z označevanjem vodnjakov in opredelitvijo Poti
vodnjakov (ki povezuje vse obnovljene vodnjake in kale v čezmejnem okolju), in s tem
prispevale k
izmenjavi izkušenj na kulturnem področju ter povečanju atraktivnosti in
konkurenčnosti območja, tudi s turističnega vidika.
Trenutno še poteka izvajanje strateškega projekta »Parsjad – Arheološki parki severnega
Jadrana«. Izvedene aktivnosti omenjenega projekta so prispevale k ohranjanju znanja na
področju kulturne dediščine in njene dostopnosti ter so bile usmerjene v vrednotenje arheološke
dediščine obalnega območja severnega Jadrana (od obale Emilije-Romagne do slovenske obale),
na enotni in čezmejni način, in sicer na podlagi kulturnega načrtovanja kot orodja za nadzor
javnih ukrepov v korist privlačnosti in konkurenčnosti obravnavanega območja. Med
pomembnejše rezultate projekta uvrščamo vzpostavitev virtualnega arheološkega parka
severnega Jadrana; pripravo spletnega arheološkega kataloga z 8000 zapisi, ki prispevajo k
spoznavanju in vrednotenju arheološke dediščine projektnega območja; analizo in izdelavo
metodologije za skupni in čezmejni razvoj inovativne arheološke didaktike.
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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
Odobrena
vrednost
Prednostna
Javni razpis
projektov
naloga
v€
(A)
Javni razpis št.
3
14.286.582,33
01/2009
Javni razpis št.
3
16.489.788,70
02/2009
Javni razpis št.
3
4.123.925,00
03/2011
Skupaj - Prednostna naloga 3

34.900.296,03

prednostne naloge 3, na dan 31.12.2014
Prevzete
obveznosti
v€
(B)

Zahtevani in
potrjeni izdatki
v€
(C)

%
prevzetih
obveznosti
(B/A)

% porabe
sredstev
(C/A)

14.719.055,36

12.436.794,66

103,03%

87,05%

17.215.298,00

13.179.207,97

104,40%

79,92%

3.000.850,20

2.144.297,46

72,77%

52,00%

100,10%

79,54%

34.935.203,56

27.760.300,09

Vir: pripravil STS na podlagi podatkov o sofinanciranih projektih

V okviru prednostne naloge 3 vrednost dodeljenih sredstev znaša 34.900.296,03 EUR, t.j. 29,46%
od skupno več kot 118 milijonov sredstev dodeljenih na ravni Programa za sofinanciranje
projektov prednostnih nalog 1, 2 in 3, upoštevajoč finančne popravke, uvedene na osnovi
ugotovitev RO ter preoblikovanje stroškovnega načrta na ravni posameznega projekta zaradi
nedoseganja ciljne porabe za leto 2013.
Ugotovitve v nadaljevanju upoštevajo finančno preoblikovanje, ki ga je potrdil NO po
prenehanju prevzetih obveznosti za leto 2013.
Upoštevajoč vse tri javne razpise, znaša odstotek porabe sredstev v okviru prednostne naloge 3
79,54%, odstotek prevzetih obveznosti pa presega 100% glede na skupno vrednost sredstev,
dodeljenih vsem trem prednostnim nalogam. Poraba sredstev za izvajanje strateških projektov
presega 87%, odstotek prevzetih obveznosti pa 100%. 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 znaša nekaj manj kot 80%, zadovoljiva. Zadovoljiv je tudi odstotek prevzetih
obveznosti glede na celotna razpoložljiva sredstva omenjene prednostne naloge, ki znaša več kot
100%. Pozitiven in v rasti je tudi napredek pri izvajanju projektov javnega razpisa št. 03/2011,
pri katerih beležimo skoraj 73% prevzetih obveznosti in 52% porabo sredstev.
V nadaljevanju sledi opis projekta, sofinanciranega v okviru Prednostne naloge 3 – »Socialna
integracija«, kot primer dobre prakse:
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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
Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Venezia, Padova, Ravenna, Obalno-Kraška,
Goriška, Osrednjeslovenska, Gorenjska
Tipologija projekta: projekt, sofinanciran v okviru Javnega razpisa za predložitev 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 PODEŽELJA MED SNEŽNIKOM 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 izobraževanje študentov in učiteljev v okviru določene izobraževalne
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 deležnikov vključenih v projekt;
 10 mrež med univerzami in šolskimi ustanovami, 600 Dijakov ali študentov vključenih v
projektne aktivnosti, 20 usposobljenih promotorjev in uslužbencev, 80 usposobljenih
predavateljev in delavcev v šolskih menzah, 6 tematskih delavnic, 12 tipičnih lokalnih
proizvodov vključenih v šolske menz;
 75% zadovoljnost študentov z lokalnimi proizvodi.
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3.3.2 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo
- Informacije o kakršnih koli večjih težavah, ki so nastopile pri izvajanju prednostne naloge,
vključno s povzetkom resnih težav, določenih pri postopku iz člena 62(1)(d)(i) Uredbe 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 2014 je izvajanje prednostne naloge 3 redno napredovalo. Nadaljevale so se nekatere
težave, ki sicer niso ogrozile doseganja ciljev posameznih projektov in Programa, čeprav so
vplivale na izvedbo posameznih aktivnosti in porabo sredstev. Večinoma so bile to težave splošne
narave, ki so se pojavljale izven Programa, kot na primer zavezujoča določila notranjega pakta
stabilnosti in posledice gospodarske in finančne krize kakor tudi določene težave, povezane z
vrsto aktivnosti, sofinanciranih v okviru te prednostne naloge.
V okviru javnega razpisa št. 01/2009 za strateške projekte, se projekti, kot že navedeno,
zaključujejo oziroma so aktivnosti že zaključili, zato so upravičenci v letu 2014 pospešili
izvajanje aktivnosti. VP so predložili številne prošnje za podaljšanje obdobja izvajanja
projektov, kar bo omogočilo učinkovito doseganje ciljev projekta ter v večini primerov tudi
porabo dodatnih razpoložljivih sredstev, dodeljenih po potrditvi končne vrednosti samodejno
prenehanih obveznosti na ravni Programa.
Za standardne projekte, ki se izvajajo v okviru javnega razpisa št. 02/2009 je bilo leto 2014
ključno tako glede izvajanja kakor tudi zaključevanja aktivnosti: projekti, ki so aktivnosti pričeli
izvajati v letu 2012, so v letu 2013 izvedli glavne postopke pri vodenju, načrtovanju in izvedbi
del in velika večina aktivnosti je polno izvajanje in poročanje o izdatkih dosegla v letu 2014.
Standardni projekti, ki se izvajajo v okviru javnega razpisa št. 03/2011 – sredstva namenjena
ožjemu kopenskemu območju, so pričeli z dejanskim izvajanjem aktivnosti v letu 2013 in vse od
prvih mesecev izvajanja beležimo dobro porabo sredstev. Izvajanje aktivnosti je dobro potekalo
tudi v letu 2014, poraba sredstev je ustrezna in v začetku leta 2015 se bodo predvidoma
zaključili prvi projekti.
Tudi v primeru prednostne naloge 3 so prisotne težave, omenjene pri projektih prednostnih
nalog 1 in 2. Upravičenci so v teku leta redno opozarjali na težave pri načrtovanju aktivnosti in
izvajanju le-teh, zaradi predpisov in obveznosti, ki izhajajo iz pakta stabilnosti. Slednji
predstavlja glavni kritični element v okviru prednostnih nalog 1 in 3. Obenem, velja izpostaviti
strogo davčno politiko, ki jo narekuje pakt stabilnosti, saj je prispevala k bistveni omejitvi
uporabe sredstev za naložbe lokalnih organizacij in v Italiji, skupaj z znižanjem državnih
finančnih transferjev namenjenih pokrajinam, predstavlja vzrok za omejeno porabo sredstev na
lokalni ravni, kakor tudi za pogoje, ki so vplivali na zmožnost načrtovanja porabe sredstev v
lokalnih javnih upravah ter na časovni okvir prevzemanja obveznosti in izvedbe plačil.
Zavezujoča pravila pakta stabilnosti so, neglede na nacionalne ukrepe za omejitev negativnega
njihovega vpliva na delovanje lokalnih organizacij, posebej tistih, ki so vezane na sredstva,
sofinancirana iz evropskih skladov, tudi v letu 2014 predstavljala omejitev pri porabi sredstev v
lokalnih javnih upravah, še posebej za infrastrukturne investicije, predvidene v okviru
prednostne naloge 1. V eni od italijanskih dežel pakt stabilnosti predstavlja kritični element za
lokalne javne organizacije, ki zavira skoraj celotno izvajanje projektnih aktivnosti (naložbe v
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infrastrukturo). Izvedba investicij v infrastrukturo je namreč deloma oziroma v višini deleža
nacionalnega sofinanciranja zavezana k spoštovanju omejitev, ki jih določa pakt stabilnosti.
Težave splošne narave, ki vplivajo na izvedbo aktivnosti s strani zasebnih organizacij in s strani
subjektov javnega prava/subjektov zasebnega prava, so povezane s posledicami gospodarske in
finančne krize ter z manjšo likvidnostjo in dostopnostjo posojil, potrebnih za plačilo izvedenih
aktivnosti.
Na splošno najbolj kritičen vidik v okviru programa predstavljajo zamude pri črpanju sredstev v
primerjavi s prvotnim časovnim okvirom, navedenim v prijavnicah in finančnih načrtih. V prvem
letu, še posebej v okviru strateških projektov z večjim številom upravičencev, so imeli vsi
projekti in posebno tisti, v katerih sodelujejo javne ustanove, težave pri izvedbi postopkov
javnega naročanja del, blaga in storitev. Postopki javnega naročanja ostajajo kritični dejavnik
za javne ustanove, ne toliko z vidika ustreznosti, ampak z vidika neupoštevanja prvotno
zastavljenih časovnih okvirov; postopki zahtevajo čas in usposobljen kader za spoštovanje vseh
pogojev, ki jih določajo nacionalni predpisi. Opisani kritični vidik, ki je otežil izvajanje v letih
2013 in 2014, predvsem v povezavi z načrtovanjem dodelitve dodatnih sredstev, zajema težave
pri doseganju prvotno načrtovane predvidene porabe s strani upravičencev. Projekti, ki v okviru
partnerstva vključujejo italijanske javne ustanove so potrebovali več časa od prvotno
načrtovanega za začetek in zaključek izvedbe postopkov javnega naročanja del, blaga in
storitev. Postopki so na italijanski strani postali bolj kompleksni, povečala so se administrativna
bremena predvsem pri oddaji naročil zunanjim izvajalcem in pri izvedbi plačil, še posebej pri
naročilih storitev in blaga nižjih vrednosti.
Glede na ugotovljene težave je OU v letu 2014, s pomočjo STS, nadaljeval s številnimi ukrepi,
namenjenimi 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 težav; organizacija tehničnih sestankov z VP in
vsemi PP, čeprav ni bilo mogoče posegati v elemente, ki niso predmet programskih pravil ampak
so zajete v nacionalnih ureditvah (glej poglavje 2.3 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo, v
delu, ki zadeva spremljanje projektov, ki beležijo zaostanek v izvajanju).
Skladno z opisanim v poglavju 2.4 Spremembe v okviru izvajanja OP, je bila prednostna naloga 3
deležna znižanja sofinanciranja kot posledica samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti za
leto 2013 in neizpolnjevanja pogodbenih ciljev porabe s strani projektov prednostne naloge. V
okviru prednostne naloge 3 je bilo na podlagi odločitve NO z dne 31. januarja 2014 znižanje
sofinanciranja predlagano 20 projektom od 26.
Podrobnejše informacije o postopkih preoblikovanja opisov stroškovnih načrtov projektov zaradi
samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti, ki so enaki za vse prednostne naloge Programa,
so navedene v poglavju 3.1.2, ki se nanaša na prednostno nalogo 1 ter na večje težave in ukrepe
za njihovo odpravo.
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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
31.12.2014.
KAZALNIKI FIZIČNE REALIZACIJE
(PREDNOSTNA NALOGA 4)
4A - Osebje Skupnega tehničnega
sekretariata

Cilj

Vrednost

Enota

Opis enote

12

13*

število

število oseb

4B - Izvedeni komunikacijski dogodki

30

93

število

število dogodkov

4C - Navodila, usmerjena v
olajševanje izvajanja OP

6

43

število

število

(*) Vrednost kazalnika »4A - Osebje Skupnega tehničnega sekretariata« je v primerjavi s preteklim letom
(Letno poročilo o izvajanju 2013) nižja za 1 enoto, saj je od 31.01.2014 do 31.12.2014 delovno mesto
svetovalca za spremljanje in finance ostalo nezapolnjeno zaradi nepodaljšanja aneksa k pogodbi o
zaposlitvi, sklenjeni s strani MGRT oz. SVRK. Podrobnejše podatke vsebuje poglavje 1.2 Delo struktur
upravljanja Programa, v delu, ki se nanaša na aktivnosti STS.

V zvezi z doseženo vrednostjo kazalnika 4B velja izpostaviti, da je število komunikacijskih
dogodkov izvedenih v okviru Programa več kot podvojeno v primerjavi s predvideno ciljno
vrednostjo, in sicer zaradi velikega števila upravičencev (914), ki so vključeni v izvajanje 87
sofinanciranih projektov. Obenem, so bile nekatere teme (npr. predstavitev Navodil in obrazcev
za poročanje) obravnavane v okviru več ponovitev dogodkov, ki so bili organizirani v različnih
krajih programskega območja, da bi s tem olajšali udeležbo s strani lokalnih upravičencev.
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K povečani vrednosti kazalnika 4C pa prispeva redno posodabljanje priročnikov in navodil za
upravičence, predvsem zaradi potrebe po oblikovanju skupnih rešitev, ki omogočajo, da
izvajanje projektov poteka v skladu z administrativnimi postopki in zakonskimi predpisi držav
članic, na območju katerih se nahajajo upravičenci ter z morebitnimi spremembami le-teh (npr.
zakon o javnem naročanju).
KAZALNIKI REZULTATOV/UČINKOV
(PREDNOSTNA NALOGA 4)
4D - Projekti, ki kažejo
nepravilnosti, od celotnega števila
financiranih projektov
4E - Prebivalci, ki jih dosežejo
komunikacijski dogodki

Cilj

Vrednost

Enota

Manj kot 5 %

4,1%**

%

Opis enote
odstotek

delež prebivalcev
programskega
območja v odstotkih
(**) V referenčnem obdobju tega poročila so bile s strani Revizijskega organa ugotovljene nepravilnosti pri 38
projektih-subjektih od 914 upravičenih subjektov, vključenih v Program.
10 %

10%

%

Vsi fizični kazalniki, tako kazalniki realizacije kakor kazalniki rezultatov, kažejo stalen
napredek, skladno z značilnostmi aktivnosti tehnične pomoči, oziroma postopen napredek glede
na izvajanje celotnega 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).
V letu 2014 se je napredek aktivnosti, ki potekajo v okviru prednostne naloge 4, nadaljeval
skladno 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 delež ESRR) v okviru
prednostne naloge 4 - Tehnična pomoč po kategorijah izdatkov ter po VP (ITA) in PP (SLO).
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Prednostna naloga 4 - Tehnična pomoč. Porazdelitev sredstev po kategorijah izdatkov – skladno z zadnjim
veljavnim projektom tehnične pomoči »4TA 03-2009«, potrjenim s strani NO dne 28. februarja 2014.
Skupni znesek
Od tega ESRR
Sredstva
Sredstva
Kategorije izdatkov
dodeljenih
(v €)
dodeljena VP dodeljena PP
sredstev
- skupaj
- skupaj
(v €)
(v €)
(v €)
1

Zaposleni

5.695.820,25

4.841.447,22

3.026.224,74

2.669.595,51

2

Zunanji sodelavci

1.585.886,75

1.348.003,74

1.487.553,44

98.333,31

3

Srečanja

209.720,00

178.262,00

137.360,00

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

532.465,25

452.595,46

483.965,25

48.500,00

7

Pripravljalni izdatki

-

-

-

-

8

Administrativni in ostali izdatki

98.949,75

84.107,29

65.949,75

33.000,00

8.202.842,00

6.972.415,70

5.261.053,18

2.941.788,82

Skupaj

Opis stroškovnega načrta za leto 2013 vključuje kategorije izdatkov prikazane v tabeli, ki
zajemajo sledeče izdatke:


zaposleni - uslužbenci STS in slovenske Info točke; nacionalni prvostopenjski kontrolorji v
Republiki Sloveniji in v Italiji;



zunanji
sodelavci;
prevajanje;
svetovanje
v
zvezi
z
dejavnostjo
izobraževanja/ocenjevanja; strokovnjaki za širjenje informacij v deželah partnericah
Veneto in Emilia-Romagna;



srečanja - seja NO na Bledu, 14.-15. julija 2014 in drugi sestanki med organi Programa;

V tabeli je navedena višina izdatkov v okviru prednostne naloge 4 »Tehnična pomoč« na dan 31.
decembra 2014 (kumulativna vrednost):
Skupni znesek (v €)
5.856.154,52

Sofinanciranje iz ESRR (v €)
4.977.722,19

Nacionalno sofinanciranje (v €)
878.432,33

Kot prikazuje tabela, so bili v letu 2014 potrjeni izdatki v višini 5.856.154,52 EUR (kumulativna
vrednost), porazdeljeni med VP - v višini 3.187.552,56 EUR in PP - v višini 2.668.601,96 EUR.
Vsi postopki za izbor članov STS so bili izvedeni v skladu z načeli enakih možnosti med moškimi
in ženskami ter nediskriminacije.
Po temeljiti analizi nastalih izdatkov in v skladu s pisnimi prošnjami za spremembo projekta
tehnične pomoči, podanimi s strani PP - Republike Slovenije in LP - Avtonomne dežele Furlanije
Julijske krajine in Dežele Veneto, je NO v okviru 55. dopisne seje odobril spremembe opisane v
nadaljevanju.
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SPREMEMBE BL 1 INTERNAL PERSONNEL - SREDSTVA VP - PP
1. Poviša se vrednost postavke 1.01 Personnel za 73.223,28 EUR pri VP, medtem ko ima PP
Republika Slovenija pri tej postavki ostanek sredstev v višini 20.000,00 EUR in se ji
navedena postavka za ta sredstva zniža. Nova vrednost omenjene postavke znaša
4.450.414,30 EUR.
2. Poviša se vrednost postavke 1.05 First level control in Italy – Internal Personnel za
220.684,89 EUR, kot posledica spremembe tipologije pogodbe omenjenih sodelavcev, ki
zahteva spremembo kategorije izdatka. Nova vrednost omenjene postavke znaša
444.413,01 EUR.
3. Vključi se novo postavko 1.07 Experts Veneto Region v vrednosti 64.492,94 EUR, in sicer
na podlagi prošnje za prerazporeditev preostalih sredstev na postavki 2.07 External
Experts Veneto Region and Emilia-Romagna Region, ki so bili v pristojnosti Dežele
Veneto. Ta sredstva so namenjena za zaposlitev ene osebe za določen čas ter morebitnih
službenih poti zanjo. Pogodba o zaposlitvi je bila sklenjena 16.12.2013. Ta sredstva so
upravičena od 1. decembra 2013 dalje.
Skupna vrednost BL 1 Internal Personnel torej znaša 5.695.820,25 EUR: 3.026.224,74 EUR
sredstev VP in 2.669.595,51 EUR sredstev PP.
SPREMEMBE BL 2 EXTERNAL PERSONNEL – SREDSTVA LP
1. Zniža se vrednost postavke 2.06 First Level Control in Italy – External Personnel za
353.908,17 EUR. Znižanje je posledica zgoraj navedenih povečanj sredstev na postavkah
v okviru BL1 Internal Personnel ter na račun povišanja sredstev na BL3 Meetings, ki ga
opisujemo v nadaljevanju. Nova vrednost omenjene postavke znaša 164.863,71 EUR.
2. Zniža se vrednost postavke 2.07 External Experts Veneto Region and Emilia Romagna
Region za 64.492,94 EUR. Nova vrednost omenjene postavke znaša 410.507,06 EUR.
Skupna vrednost BL 2 »External Personnel« znaša 1.585.886,75 EUR: 1.487.553,44 EUR sredstev
VP in 98.333,31 EUR sredstev PP.
SPREMEMBE BL 3 MEETINGS - SREDSTVA LP
Na postavki 3.01 MEETINGS so bila porabljena vsa sredstva, zato se poviša vrednost le-te, in sicer
za 60.000,00 EUR, kar bo zadostovalo za leto 2014 in 2015 na podlagi plana s preteklimi
projekcijami. Skupna vrednost BL 3 MEETINGS znaša 209.720,00 EUR: 137.360,00 EUR sredstev
VP in 72.360,00 EUR sredstev PP.
SPREMEMBE BL 6 ADMINISTRATIVE COSTS – SREDSTVA PP
Vključi se novo postavko 6.02 Administrative costs (office rental and car costs), s povečanjem
sredstev za PP za 20.000,00 EUR, in sicer na račun zgoraj navedenega znižanja sredstev pri BL1
Internal Personnel. Skupna vrednost BL4 ADMINISTRATIVE COSTS – znaša 98.949,75 EUR:
65.949,75 EUR sredstev VP in 33.000,00 EUR sredstev PP.
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3.4.2 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo
- Informacije o kakršnih koli večjih težavah, ki so nastopile pri izvajanju prednostne naloge,
vključno s povzetkom resnih težav, določenih pri postopku iz člena 62(1)(d)(i) Uredbe 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 težav pri izvajanju prednostne naloge 4. Aktivnosti so dobro
organizirane in potekajo usklajeno skozi vse leto.
Pomembno je izpostaviti, da je bil tudi projekt tehnične pomoči deležen samodejnega
prenehanja prevzetih obveznostih, kot določeno s strani EK v dopisu ARES(2014)2912488 z dne 5.
septembra 2014. Na osnovi spremembe finančnega načrta Programa, v okviru katerega so bila
sredstva sorazmerno znižana za vse štiri prednostne naloge (podrobnejše informacije so
navedene v poglavju 2.4 tega poročila), je v letu 2015 predvidena uskladitev projekta tehnične
pomoči, saj je potrebno finančni načrt znižati za 416.110,00 EUR ESRR sredstev. Predlog
spremembe projekta tehnične pomoči (verzija 6 projekta TP 4TP 03-2009) bo nato predložen v
odobritev NO Programa. Podrobnejše informacije in izidi postopka bodo vključeni v Letno
poročilo o izvajanju 2015 oziroma v Končno poročilo o izvajanju.
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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 OP in
znašajo 8.202.842,00 EUR. V skladu s finančnim načrtom OP so sredstva razdeljena med VP
(Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina) in PP (Republika Slovenija), in sicer 5.261.053,18
EUR je dodeljenih VP, 2.941.788,82 EUR pa PP.
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 55.
dopisni seji, ki se je pričela 13.02.2013 in se je pozitivno zaključila 28.02.2014. 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 OP Slovenija-Italija 2007-2013«,
ki se je izvajal pred ustanovitvijo STS; nacionalni prvostopenjski kontrolorji za
slovensko in italijansko stran; sodelavci Dežele Emilia-Romagna za področje
informiranja in obveščanja;



zunanji sodelavci: sistem spremljanja; storitve prevajanja; vrednotenje Programa;
svetovanje
o
revizijskih
aktivnostih,
o
državnih
pomočeh,
o
izobraževanju/izpopolnjevanju za STS; strokovnjaki s področja širjenja rezultatov
projektov v deželah partnericah Veneto in Emilia-Romagna; 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 uslužbenci in
slovenski uslužbenci in deluje v okviru prostorov OU, skrbi za tehnično podporo ter pomaga samemu
OU, OzP in NO pri opravljanju njihovih nalog. Pomaga tudi skupini revizorjev v skladu z 2. odstavkom
14. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o ESRR.
V obdobju obravnavanem v pričujočem Poročilu, se je dejavnost STS osredotočila na prioritete
opisane v poglavju 1.2 tega poročila.
Certificirani izdatki za projekt Tehnične pomoči na dan 31.12.2014 znašajo 3.187.552,56 EUR za VP
in 2.668.601,96 EUR za PP. Skupna vrednost certificiranih izdatkov znaša 5.856.154,52 EUR.
Izdatki, nastali do 31. decembra 2014 predstavljajo 71,39% razpoložljivih sredstev v okviru
prednostne naloge 4.
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6. Informiranje in obveščanje javnosti
- informacije v skladu z 2. odstavkom 4. člena Uredbe 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 OP.
Tudi v letu 2014 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 členih 2 do
10 Uredbe Komisije (ES) št. 1828/200620.
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 2014, 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 OP, 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 z namenom širjenja
informacij o OP ter sofinanciranju iz ESRR.
V letu 2014 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 s Komunikacijskim
načrtom (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 2014 pooblastil STS skupaj z
Delovno skupino za komunikacijo (kot navedeno v KN), da izvede aktivnosti, vključene v »Plan
aktivnosti informiranja in obveščanja za leta 2013, 2014 in 2015«, sprejet leta 2013, in ustrezno
prilagodi posamezno vrsto aktivnosti, v kolikor je to potrebno. Program dogodkov se je v teku
20

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.
Letno poročilo o izvajanju 2014

181

leta ustrezno izpopolnjeval; izvajanje posameznih dogodkov je bilo vključeno v terminski plan
aktivnosti Programa (Road Map).
Plan aktivnosti informiranja in obveščanja je bil pripravljen v skladu s KN (posodobljena različica
iz leta 2010) in podrobno analizira ciljne skupine, cilje in strategijo za zaključno fazo
programskega obdobja 2007-2013. Na podlagi sredstev in orodij, s katerimi lahko Program
realizira aktivnosti informiranja in obveščanja, plan opisuje dogodke in izdelke, ki bodo izvedeni
in realizirani v obdobju 2013-2015 na programski ravni, kot so na primer letni dogodek, EC-Day,
Dnevi odprtih vrat v Bruslju, zaključni dogodek in t.i. katalog projektov.
Osnutek dokumenta je bil ob različnih priložnostih predstavljen drugim subjektom, vključenim v
komunikacijske aktivnosti Programa in nazadnje tudi OU, ki ga je potrdil s sklepom št. 1089 z
dne 17.04.2013.
Diagram v nadaljevanju, ki prikazuje opis komunikacijskega toka med OU in STS ter slovensko
Info točko in Delovno skupino za komunikacijo (v nadaljevanju DSK), ostaja nespremenjen tudi
v letu 2014.
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 Dežele Veneto in Emilia-Romagna pa so nudili pomoč upravičencem na območju
omenjenih dežel in so aktivno sodelovali pri organizaciji dogodkov na svojih območjih.
Predstavniki programskih partnerjev so se udeležili 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 doseženih rezultatov z
obsežnim širjenjem informacij.
Rezultat skupnega dela predstavnikov programskih partnerjev v okviru DSK je KN, ki ga je EK
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, v letu 2014 velja izpostaviti, skladno s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št.
1828/2006, organizacijo glavne aktivnosti oz. letnega dogodka (udeležba na spremljevalnih
dogodkih dveh etap Giro d'Italia v Furlaniji Julijski krajini, v sodelovanju s Turismo FVG) in
organizacijo dogodka »Vzgajati k različnosti, odkrivati biodiverziteto« ob obeležitvi EC-DAY (v
sodelovanju s projektom EDUKA in projektom SIIT). Dogodek je bil predstavljen tudi v okviru
kick-off dogodka ob obeležitvi EC-DAY, ki je potekal v Milanu. Omenjene aktivnosti ter soorganizacija dodatnih dveh dogodkov kapitalizacije rezultatov projektov, in sicer s področja
raziskav, razvoja in inovacij ter s področja zelene rasti, so omogočile doseganje vseh ciljnih
skupin, ki jih vključuje KN.
V zvezi s komunikacijskimi sredstvi velja izpostaviti, da se je v letu 2014 nadaljevalo z
aktivnostmi, zastavljenimi v preteklih letih, saj sta bila poleg dogodkov ter rednega
posodabljanja spletne strani Programa (www.ita-slo.eu), kot osrednje sredstvo obveščanja o
aktivnostih Programa, redno posodobljena tudi profil Programa na Twitterju in spletni koledar
dogodkov. To so orodja, s katerimi Program redno obvešča javnost o aktivnostih, organiziranih v
okviru samega Programa ter o sofinanciranih projektih.

6.3 Vrste ukrepov
Tudi v letu 2014 (kakor za preteklo leto), se je izvajalo različne aktivnosti, načrtovane tako na
centralni ravni, z aktivno vključitvijo STS, kot tudi na decentralizirani ravni, in sicer preko
skupnega delovanja STS, slovenske Info točke in DSK, z namenom organizacije in izvedbe
ustreznih izobraževanj za vse ciljne skupine na programskem območju.
Spodnja tabela vsebuje seznam vseh komunikacijskih aktivnosti, ki so bile organizirane v okviru
Programa v letu 2014:
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KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI 2014
Št.

Opis

Kraj in datum

Programsko
območje

Št. dni

1

Srečanje s študenti Oddelka za
geografijo Univerze v Ljubljani

LJUBLJANA,
02.01.2014

SLO

0,5

2

Posvet za slovenske upravičence
projektov na temo upravljanja z
vodami in povodjem reke Soče

NOVA GORICA,
17.01.2014

SLO

0,5

3

Srečanje med organi Programa

TRST,
04.02.2014

FJK

1,0

Mreženje in
izmenjava
izkušenj

4

Srečanje med STS in slovenskimi
vodilnimi partnerji na temo finančne
realizacije v povezavi s
preoblikovanjem stroškovnih načrtov

NOVA GORICA,
05.02.2014

SLO

0,5

Mreženje in
izmenjava
izkušenj

5

Srečanje v zvezi s komunikacijskimi
aktivnostmi ESPON TerrEvi in
factsheeta o Programu

TRST,
07.02.2014

FJK

0,5

Izobraževalne
delavnice

6

Srečanje z VP na temo finančne
realizacije in formule za izračun
znižanja sredstev

TRST,
11.-12.-13.02.2014

FJK

1,0

Mreženje in
izmenjava
izkušenj

7

Udeležba na konferenci o čezmejnem
sodelovanju na področju
biomedicinskih raziskav: ali smo
pripravljeni na Horizon 2020? (follow
up dogodka kapitalizacije z dne
4.12.2013)

TRST,
27.02.2014

FVG

0,5

Mreženje in
izmenjava
izkušenj

8

Udeležba na letnem srečanju Organov
upravljanja

BRUSELJ,
19.-20.05.2014

EXT

2,0

Letni dogodek

9

Udeležba na spremljevalnih dogodkih
etap Giro d'Italia v Furlaniji Julijski
krajini

ZONCOLAN - TRST,
31.05.20143 in
01.06.2014

FJK

2,0

Izobraževalne
delavnice

10

Srečanje z izbranimi VP o izvajanju
projekta in finančni realizaciji

TRST,
13.06.2014

FJK

0,5

Mreženje in
izmenjava
izkušenj

11

Dogodek kapitalizacije rezultatov
projektov: raziskave, razvoj in
inovacije

BLED,
14.07.2014

SLO

1,0

Letni dogodek

12

ECDAY – Tiskovna konferenca projekta
SIIT – predstavitev dogodka (lokalno)

DOLINA,
05.09.2014

FJK

0,5

Letni dogodek

13

ECDAY – Udeležba na kick-off meetingu
– mednarodna predstavitev dogodka

MILANO,
16.09.2014

EXT

1,0

Letni dogodek

14

ECDAY – Vzgajati k različnosti,
odkrivati biodiverziteto - EDUKA

KOPER-CAPODISTRIA,
18.09.2014

SLO

1,0

Vrsta dogodka
Mreženje in
izmenjava
izkušenj
Mreženje in
izmenjava
izkušenj
Mreženje in
izmenjava
izkušenj
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KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI 2014
Vrsta dogodka

Št.

Opis

Kraj in datum

Programsko
območje

Št. dni

Letni dogodek

15

ECDAY – Vzgajati k različnosti,
odkrivati biodiverziteto – SIIT

DOLINA GLINŠČICE,
19.09.2014

FJK

1,0

Mreženje in
izmenjava
izkušenj

16

Udeležba na Open Days Bruxelles

BRUSELJ,
07.-08.10.2014

EXT

2,0

Mreženje in
izmenjava
izkušenj

17

DAN REKE SOČE - posvet z naslovom
Kolesarimo z reko – kolesarske poti ob
vodah; stanje, ovire, priložnosti.

NOVA GORICA,
15.10.2014

SLO

1,0

Mreženje in
izmenjava
izkušenj

18

Dogodek kapitalizacije rezultatov
projektov s področja zelene rasti

TRST,
17.12.2014

FJK

1,0

Skupaj dni

17,5

Grafični prikaz pomembnejših podatkov:
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Sodelavci OU, STS, slovenske Info točke in slovenskega nacionalnega organa – Regionalna pisarna
Štanjel so se udeležili tudi zaključnih dogodkov sofinanciranih projektov:
ZAKLJUČNI DOGODKI PROJEKTOV 2014
Št.

Datum

Projekt (podrobnejši podatki)

Kraj

1

12/03 PROFILI (1. zaključni dogodek)

LJUBLJANA

2

19/03 S.HO.W.

PORTO S. ROCCO, MUGGIA (TS)

3

25/03 CARSO-KRAS

SEŽANA

4

10/04 ENERGYVILLAB

PORTOROŽ-PORTOROSE

5

15/04 PROFILI (2. zaključni dogodek)

VENEZIA

6

16/04 IP4SMES

PADOVA

7

VENEZIA

8

05/05 WINENET
CLIMAPARKS (otvoritev obnovljenega pomožnega
13/05 objekta Doma Trenta)

9

04/07 ICON

VIPAVA

10

16/07 MACC

VENEZIA MARGHERA

11
12

28/08 UELIJE II
SIIT (tiskovna konferenca o Dnevu biodiverzitete,
05/09 tudi ECDAY)

DOBROVO V BRDIH
SAN DORLIGO DELLA VALLE DOLINA (TS)

13

11/09 TRANS2CARE

TRST

14

16/09 SIGN

LJUBLJANA

15

17/09 KNOW-US

PORTOGRUARO

16

18/09 EDUKA (tudi ECDAY)

17

19/09 SIIT (tudi ECDAY)

KOPER-CAPODISTRIA
VAL ROSANDRA - DOLINA GLINŠČICE
(TS)

18

26/09 INNOV-H2O

VIPAVA

19

27/09 BIODINET

HRASTOVLJE

20

30/09 CITIUS

AJDOVŠČINA

TRENTA
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ZAKLJUČNI DOGODKI PROJEKTOV 2014
Št.

Datum

Projekt (podrobnejši podatki)

Kraj

21

07/10 OPENMUSEUMS

KOPER-CAPODISTRIA

22

14/10 GEP

NOVA GORICA

23

21/10 ASTIS

NOVA GORICA

24

22/10 AGRI-KNOWS

NOVA GORICA

25

22/10 FUTURELIGHTS

GORIZIA

26

23/10 ADRIA-A

TRST

27

23/10 T-LAB

PORTOROŽ-PORTOROSE

28

05/11 SAFEPORT

VENEZIA MARGHERA

29

24/11 CAMAA

VENEZIA

30

24/11 INTEGRAID (strokovna konferenca)

TRST

31

25/11 NUVOLAK

KOPER-CAPODISTRIA

32

27/11 AGROTUR

TRST

33

01/12 LIVING FOUNTAINS

TEMNICA

34

NOVA GORICA

35

04/12 LANATURA
E-HEALTH, E-SURGERYNET, E-CARDIONET,
INTEGRAID (tudi follow up dogodka kapitalizacije
05/12 projektov s področja zdravstva)

36

11/12 SIGMA2

IZOLA-ISOLA

37

11/12 STUDY CIRCLES

GORIZIA

38

12/12 ADRIAWET 2000

STARANZANO (GO)

39

17/12 CROCTAL

CORMONS (GO)

PADRICIANO-PADRIČE (TS)
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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 ter 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. Sedmi
člen omenjene Uredbe določa: »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 EK pripravila posebno uredbo, ki ureja to področje. V primerjavi s programskim
obdobjem 2000-2006 je Evropska unija z uredbenim okvirom za obdobje 2007-2013 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 razpoložljivih
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 državljanov
Evrope.
Komunikacijski ukrepi so bili usmerjeni k doseganju skupnega cilja »Izboljšanje privlačnosti in
konkurenčnosti programskega območja«, kar kaže 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 držav 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 mreže akterjev in virov21.
6.4.2 Spletna stran in socialna omrežja
STS je tudi v letu 2014 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).
21

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/debate/document/general_en.pdf
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V teku leta 2014 je bilo na omenjeni spletni strani, v slovenskem in italijanskem jeziku,
objavljenih približno 100 novic. Velja omeniti, da je bila glede na strukturo uradne spletne
strani Programa, sprejeta odločitev, da se zaradi večje vidnosti dogodkov, izvedenih v okviru
projektov, od junija 2013 dalje, dogodke različnih projektov objavi združeno v enem samem
obvestilu. Ta način omogoča, da je objava vidna na spletni strani dlje časa.
Mesečno je spletno stran povprečno obiskalo skoraj 10.400 obiskovalcev. V primerjavi s
preteklim letom se je število povečalo za 1.400 enot; povečalo se je tudi število enkratnih
obiskovalcev, in sicer za 11.000 enot v primerjavi z letom 2013.
Mesec / Enkratni obiskovalci / Št. obiskov / Obiskane strani / Kontakti
/Pasovna širina za posamezni mesec v letu 2014 (vir: Arctur d.o.o.)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul
Avg Sep Okt Nov Dec
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Mesec

Enkratni
obiskovalci

Št. obiskov

Strani

Zadetki

Pasovna
širina

Jan 2014

5,315

9,435

52,333

1,100,217

12.43 GB

Feb 2014

5,789

10,067

58,280

1,080,049

12.92 GB

Mar 2014

5,837

9,973

79,718

1,087,654

15.31 GB

Apr 2014

5,368

9,308

62,276

978,298

12.66 GB

Maj 2014

5,010

8,964

46,279

849,308

10.24 GB

Jun 2014

6,007

11,100

53,276

1,038,330

12.29 GB

Jul 2014

5,893

11,208

63,039

1,177,773

14.66 GB

Avg 2014

3,148

6,752

40,765

789,548

7.55 GB

Sep 2014

5,540

10,822

69,436

1,157,714

15.41 GB

Okt 2014

6,489

13,549

68,384

1,247,703

14.35 GB

Nov 2014

6,451

12,614

68,935

1,293,244

13.95 GB

Dec 2014

5,583

10,837

94,526

1,273,665

10.29 GB

Skupno

66,430

124,629

757,247

13,073,503

152.06 GB

Podatki kažejo, da je spletna stran nepogrešljivo orodje za informiranje in obveščanje
uporabnikov in ciljnih skupin, določenih v KN ter za zagotavljanje prepoznavnosti Programa in
vloge Evropske unije. OU in STS zagotavljata enostaven dostop in pregledovanje vsebin, skladno
s potrebami zainteresiranih uporabnikov.
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V letu 2014 je bila posebna pozornost, poleg aktualnim novicam o Programu, namenjena
posodabljanju dela »izvajanje projektov« ter rednemu dopolnjevanju dela, ki se nanaša na
»kapitalizacijo rezultatov«, kjer so objavljene novice o zadevnih organiziranih dogodkih.
Programski partnerji skrbijo za posodabljanje svojih institucionalnih spletnih strani, in sicer:
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 deželo Furlanijo Julijsko krajino
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazione-territoriale-europea/FOGLIA3/

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

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

Poleg novic, objavljenih na spletni strani Programa, je bil redno posodobljen Twitter profil
Programa @CBCPITASLO0713, kjer je bilo objavljenih skupno več kot 400 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 2014 je OU dal pobudo in izvedel večje število dogodkov. Dogodki so vključevali aktivnosti
informiranja in obveščanja ter delavnice, namenjene izobraževanju in usposabljanju
upravičencev Programa. Poleg tega so bila organizirana različna srečanja za izmenjavo
informacij in izkušenj.
OU je s podporo STS v letu 2014 spodbujal:
a) osrednje informacijske aktivnosti, kot je opredeljeno v KN, z namenom predstavitve
rezultatov OP
a.1) letni dogodek

V letu 2014 sta bila organizirana 2 letna dogodka, namenjena ozaveščanju javnosti o pomembnih
evropskih tematik in o vlogi Evropske unije pri razvoju programskega območja.
Prvi dogodek je bil organiziran v sodelovanju z organizacijo Turismo FVG ob dveh etapah
kolesarske dirke Giro d'Italia, ki sta potekali v Furlaniji Julijski krajini, in sicer 31. maja 2015 prihod na Zoncolan in 1. junija 2014 - zaključek kolesarske dirke v Trstu. Na prireditvi je
Program sodeloval na stojnici organizacije Turismo FVG, kjer je obiskovalcem nudil splošne
informacije o Programu in promoviral že izvedene aktivnosti in dosežene rezultate. Stojnica je v
obeh dneh privabila številne obiskovalce s celotnega območja izvajanja Programa in tudi izven
tega, iz drugih delov Evrope in sveta. Predstavitev v okviru omenjenega športnega dogodka je
bila dobra priložnost za promocijo predvsem tistih projektov, ki so povezani s kolesarstvom v
širšem pomenu ter s kolesarskimi stezami, mobilnostjo, turizmom, itd.
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Drug dogodek pa je potekal v okviru Dneva evropskega sodelovanja (EC-DAY). Letos je Program
v sodelovanju s projektom EDUKA in projektom SIIT organiziral dogodek z naslovom »Vzgajati k
različnosti, odkrivati biodiveziteto«.
Dogodek je bil najprej predstavljen na lokalni ravni, in sicer na tiskovni konferenci projekta SIIT
v Dolini (TS), 5. septembra 2014, nato pa v okviru Interacta na začetnem kick-off srečanju ECDAY 2014, ki je potekal v Milanu, 16. septembra 2014.
Dogodek »Vzgajati k različnosti, odkrivati biodiverziteto« je združil zaključne dogodke projektov
EDUKA in SIIT v skupen dogodek, saj oba projekta izvajata aktivnosti na področju kulture in
izobraževanja na čezmejnem območju.
18. septembra 2014 je bila v Kopru organizirana mednarodna konferenca z naslovom »Vzgajati k
različnosti v čezmejnem prostoru«, in sicer v okviru projekta EDUKA. Konference so se udeležili
tudi mednarodni gostje; 19. septembra 2014 pa je potekal »Dan biotske raznolikosti« v
organizaciji projekta SIIT, ki se je odvijal v naravnem okolju doline Glinščice (TS).
a.2) informativno-izobraževalni dogodki in delavnice

V letu 2014 sta bili organizirani dve izobraževalni delavnici za upravičence:


srečanje z VP na temo finančne realizacije projekta in formule za znižanje sredstev (11.12.-13. februar 2014, v Trstu);



srečanje z izbranimi VP glede stanja izvajanja projekta in finančne realizacije (13. junij
2014, v Trstu).

a.3) mreženje in izmenjava izkušenj

Po prvih dveh dogodkih kapitalizacije rezultatov projektov, organiziranih v letu 2013:
-

19. novembra 2013 v Ferrari - konferenca o turizmu, ki je bila organizirana v sodelovanju
s projektom T-LAB in je potekala pred sejo Nadzornega odbora Programa. Na dogodku so
sodelovali projekti AGROTUR, BIMOBIS, ENJOY TOUR, IDAGO, INTERBIKE, LANATURA,
MOTOR, OGV, SLOWTOURISM, SOLUM, T-LAB. Organizirani sta bili 2 tematski okrogli mizi
z naslovoma Povezave med trajnostnim turizmom in mobilnostjo ter Tipični izdelki in
skupna promocija območja;

-

4. decembra 2013 v Gorici - simpozij o čezmejnem zdravstvu, ki je bil organiziran v
sodelovanju s projektom E-HEALTH. Na dogodku so sodelovali projekti E-HEALTH,
TRANS2CARE, E-CARDIONET, E-SURGERYNET, PANGEA, SIGN, INTEGRAID, GLIOMA, MINA in
PROTEO. V okviru dogodka je potekalo 6 tematskih okroglih miz: Mobilnost pacientov in
strokovnega osebja, Čezmejni zdravstveni karton, Varovanje zasebnosti podatkov,
Telemedicina in teleasistenca, Strokovno usposabljanje in Biomedicinske raziskave;

sta bila v letu 2014 organizirana dodatna dva dogodka kapitalizacije projektov:
-

14. julija 2014 na Bledu - kapitalizacija rezultatov projektov s področja raziskav, razvoja
in inovacij. Dogodek je zajemal 4 tematske okrogle mize:
I. Building business eco-system and business models for innovation;
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II.Networking and knowledge management platform to share and integrate
knowledge, including IP & business strategy in SMEs;
III. Demand pull or user-driven innovation in different sectors as tourism, (local) agrofood; biomedical; energy and environment; construction etc.;
IV. Technology transfer.
-

17. decembra 2014, Area Science Park v Padričah (TS) – kapitalizacija rezultatov
projektov s področja zelene rasti in trajnostne energije za nizkoogljično programsko
območje. Dogodek je zajemal dve tematski okrogli mizi: 1. omizje o izkušnjah
pridobljenih z izvajanjem pilotnih in izobraževalnih aktivnosti in 2. omizje o dobrih
praksah informiranja in obveščanja.

Obenem, sta v letu 2014 potekala tudi dva dogodka, ki sta nadaljevala kapitalizacijo rezultatov
projektov na področju čezmejnega zdravstva:
-

13. februarja 2014 v Trstu - konferenca o čezmejnem sodelovanju na področju
biomedicinskih raziskav: ali smo pripravljeni na Horizon 2020?;

-

5. december 2014, Area Science Park v Padričah (TS) – ITA-SLO Health Network Meeting
2.0.

ORGANIZIRANI DOGODKI KAPITALIZACIJE REZULTATOV PROJEKTOV v obdobju 2013-2014
Št.

Datum

Področje

Kraj

Št. omizij

1

19.11.2013

TURIZEM

FERRARA

2

2

19.03.2013

ČEZMEJNO ZDRAVSTVO

GORICA

6

Tematska omizja

Povezave med trajnostnim
turizmom in mobilnostjo;
Tipični izdelki in skupna
promocija območja

Mobilnost pacientov in
strokovnega osebja;
Čezmejni zdravstveni karton;
Zasebnost;
Telemedicina in
teleasistenca;
Strokovno usposabljanje;
Biomedicinske raziskave
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ORGANIZIRANI DOGODKI KAPITALIZACIJE REZULTATOV PROJEKTOV v obdobju 2013-2014
Št.

3

Datum

Področje

KONFERENCA O ČEZMEJNEM
SODELOVANJU NA
PODROČJU BIOMEDICINSKIH
13.02.2014
RAZISKAV: ALI SMO
PRIPRAVLJENI NA HORIZON
2020?

Kraj

Št. omizij

Tematska omizja

TRST

-

(follow up čezmejno
zdravstvo)

4

14.07.2014

RAZISKAVE RAZVOJ IN
INOVACIJE

BLED

4

Building business eco-system
and business models for
innovation;
Networking and knowledge
management platform to
share and
integrate knowledge,
including IP & business
strategy in SMEs;
Demand pull or user-driven
innovation in different
sectors as tourism, (local)
agro-food, biomedical,
energy and environment;
Technology transfer

5

05.12.2014

ITA-SLO Health Network
Meeting 2.0

PADRIČE
(TS)

-

(follow up čezmejno
zdravstvo)

17.12.2014

ZELENA RAST IN
TRAJNOSTNA ENERGIJA ZA
NIZKOOGLJIČNO
PROGRAMSKO OBMOČJE

2

Izkušnje, pridobljene z
izvajanjem pilotnih in
izobraževalnih aktivnosti;
Dobre prakse informiranja in
obveščanja

6

PADRIČE
(TS)

V okviru mreženja in izmenjave izkušenj je OU s pomočjo STS organiziral:
-

srečanje med organi Programa, ki je potekalo v Trstu, 4. februarja 2014.

Veliko je bilo dogodkov mreženja in izmenjav izkušenj v organizaciji drugih subjektov.
Omenjenih dogodkov so se udeležili predstavniki OU in/ali STS. Večinoma so bili to zaključni
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dogodki projektov (glej tabelo s podrobnejšimi podatki v poglavju 6.3), preostali pomembnejši
dogodki pa so bili sledeči:
-

januar 2014, Ljubljana, Srečanje s študenti Oddelka za geografijo Univerze v Ljubljani;

-

februar 2014, Nova Gorica, Srečanje med STS in slovenskimi vodilnimi partnerji na temo
finančne realizacije v povezavi s preoblikovanjem stroškovnih načrtov;

-

februar 2014, Trst, Srečanje v zvezi s komunikacijskimi aktivnostmi ESPON TerrEvi in
factsheeta o Programu;

-

19.-20. maj 2014, Bruselj, Letno srečanje Organov upravljanja;

-

7.-8. oktober 2014, Bruselj, Open days 2014;

-

15. oktober 2014, Nova Gorica, posvet z naslovom »Kolesarimo z reko – kolesarske poti ob
vodah; stanje ovire, priložnosti«.

b) izobešanje zastave Evropske unije za en teden od 9. maja dalje na sedežu OU
Zastava Evropske unije je vedno izobešena pred sedežem 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 sredstev
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 na
spletni strani Programa, v delu ki zadeva projekte, seznama upravičencev z naslovom in zneskom
sofinanciranja projektov.
Obenem STS redno posodablja slovensko22, italijansko23 in angleško24 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:

22
23
24



uradni naziv upravičencev projekta;



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).

http://ita-slo.eu/projekti/projekti_2007_2013/
http://ita-slo.eu/progetti/progetti_2007_2013/
http://ita-slo.eu/projects/projects_2007_2013/
Letno poročilo o izvajanju 2014

194

6.4.4 Dogodki, ki jih je organizirala Republika Slovenija
Slovenska Info točka s sedežem v Regionalni pisarni Štanjel, ki deluje v okviru Službe Vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), je sodelovala pri
organizaciji vseh aktivnosti, ki so bile na pobudo OU organizirane v Sloveniji in so opisane v tem
poglavju.
Slovenska Info točka je organizirala tudi:
-

posvet za slovenske upravičence projektov na temo upravljanja z vodami in povodjem
reke Soče, ki je potekal 17. januarja 2014 v Novi Gorici.

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.
Elementi in pravila za njihovo uporabo so navedeni v »Navodilih za uporabo celostne grafične
podobe«, ki opredeljujejo 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, državnih 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, upravičencem redno nudi vse potrebne
informacije s področja informiranja in obveščanja, povezane z uporabo celostne grafične podobe
Programa.
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6.5 Ocena komunikacijskih dejavnosti
V letu 2014 ni bilo predvidenih posebnih delavnic in je zato ocena komunikacijske aktivnosti
podana na podlagi podatkov, ki so navedeni v posodobljenem Poročilu o sprotnem vrednotenju
Programa z dne 27. februarja 2015.
V Poročilu o vrednotenju so navedeni rezultati vprašalnika, predloženega VP projektov, iz
katerega izhaja, da se redno informiranje in obveščanje ter skrb za celostno grafično podobo,
skladno s predpisi EU in navodili Programa, uvrščata med aktivnosti, s katerimi so VP projektov
najbolj zadovoljni (4,5/5).
Vprašalnik je vseboval sledeče vprašanje:
88 - STS je zagotavljal redno obveščanje za zagotovitev vizualne podobe v skladu s predpisi EU
in določili Programa ter pripravil smernice za zagotovitev primerne prepoznavnosti
promocijskega materiala in informativnih dogodkov posameznih projektov?
Odgovori VP so bili sledeči:

Povprečje

VEN

FJK

E-R

ITA

SLO

PO

4,8

4,2

4,5

4,4

4,6

4,5

2 VP (1 VEN in 1 SLO) nista odgovorila

Odgovori na drugo vprašanje, zastavljeno v zvezi s komunikacijo in obveščanjem javnosti s strani
OU, enako izkazujejo zelo visoko oceno (4,2/5). V tem primeru se je vprašanje glasilo:
96- Organ upravljanja je preko STS zagotovil skladnost z zakonodajo na področju informiranja in
obveščanja javnosti, ter spodbudil upravičence k informiranju in obveščanju v skladu s celostno
podobo Programa?
Odgovori VP so bili sledeči:

Povprečje

VEN

FJK

E-R

ITA

SLO

PO

4,3

4,1

4,0

4,2

4,1

4,2

1 VP (FJK) ni odgovoril

Tudi slovenska Info točka je bila odlično ocenjena (4,1/5 točk) s strani upravičencev. Slednji so
bili zadovoljni s podporo v okviru dogodkov informiranja in obveščanja ter širjenja rezultatov.
Na vprašanje o aktivnostih slovenske Info točke so odgovarjali izključno slovenski upravičenci.
V tem primeru se je vprašanje glasilo:
93- Slovenska info točka je nudila informacijsko in komunikacijsko podporo upravičencem?
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Odgovori VP so bili sledeči:

Povprečje

VEN

FJK

E-R

ITA

SLO

PO

3,3

2,9

4,0

3,1

4,1

3,4

Na osnovi navedenih podatkov ocenjujemo, da so aktivnosti informiranja in obveščanja v celoti
izpolnile zahteve in pričakovanja vseh udeležencev in zainteresirane javnosti.
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