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SPREMEMBE 
razpisne dokumentacije javnega razpisa za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja 

Interreg V-A Slovenija-Avstrija objavljenega 18. decembra 2015   
 
V skladu s točko 16 (Spremembe javnega razpisa) javnega razpisa za predložitev projektov v okviru 

Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020, je originalno besedilo 

razpisne dokumentacije spremenjeno v slovenski, nemški in angleški verziji, kot je navedeno v 

nadaljevanju. Prijavitelji so dolžni upoštevati le spremembe, ki so objavljene na naslednji spletni strani:  

www.si-at.eu. 

 
Slovenska verzija razpisne dokumentacije je spremenjena, kot sledi:  
 

Datum 
spremembe 

Verzija Dokument Opis spremembe 

19. 1. 2016 1.1  4. del - Upravičenost 
izdatkov (Priročnik  o 
izvajanju projektov 
za upravičence)  

V poglavju 2.2.1.2 (Oblike povračil stroškov) je v 
sklopu IV (Izračun stroškov in revizijska sled 
zaposlenih s krajšim delovnim časom s 
spremenljivim številom ur dela na projektu na 
mesec) dodana sprotna opomba št. 7. Posledično 
se spremeni tudi zaporedna številka naslednje 
sprotne opombe. 
 

3. 6. 2016 1.1 Vzorec pogodbe o 
sofinanciranju 

V členu 2 je dodana točka 7, dodan je člen 13. V 
besedilu vzorca pogodbe o sofinanciranju je bilo 
narejenih tudi nekaj manjših slovničnih in 
podobnih popravkov. Vzorec je dvojezičen.  

22. 11. 2016 2 5. del – Poročanje o 
napredku projekta 
(Priročnik  o izvajanju 
projektov za 
upravičence) 

Celotni 5. del priročnika o izvajanju projektov za 
upravičence je bil revidiran oz. vsebinsko 
nadgrajen.  

8. 12. 2016 2 4. del - Upravičenost 
izdatkov (Priročnik  o 
izvajanju projektov 
za upravičence) 

V poglavju 2.1.1 (Splošne zahteve glede 
upravičenosti) je bil spremenjen tekst v osmi 
alineji.  
 
V poglavju 2.2.1.2 (Oblike povračil stroškov) je 
bila sprotna opomba št. 5 spremenjena, sprotna 
opomba št. 7 je bila izbrisana, spremenjeno je 
bilo besedilo v modrem polju na strani 11 in 
spremenjeno je bilo besedilo v zvezi z dokumenti 
za revizijsko sled (drugi odstavek) na strani 12.  
 
V poglavju 2.2.3.3 je bilo besedilo v tretji alineji 
pod »Dokumenti za revizijsko sled« usklajeno z 
izvirnim besedilom v angleščini.  

 
V poglavju 2.2.5.1, so bili spremenjeni prvi trije 
odstavki. 
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V poglavju 2.2.6.1, je bilo spremenjeno besedilo v 
modrem polju na strani 18. 

2.6.2017 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

2. del – Razvoj 
projekta (Priročnik  o 
izvajanju projektov 
za upravičence) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. del – Prijava in 
ocenjevanje 
(Priročnik  o izvajanju 
projektov za 
upravičence) 

V poglavju 1.8 v drugem odstavku je bilo besedilo 
usklajeno z izvirnim besedilom v angleščini, 
spremenjeno je bilo besedilo v modrem polju na 
strani 8, v petem odstavku na strani 8 je bilo 
dodano besedilo v oklepaju. 
 
V poglavju 2.1 je bil v tabeli na strani 10 
spremenjen priimek kontaktne osebe v skupnem 
sekretariatu, v tabeli na strani 11 so bili 
spremenjeni podatki kontaktne osebe za KWF 
Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds.  
 
 
V poglavju 1.3.3 je bilo v drugem odstavku na 
strani 26 spremenjeno besedilo. 
 
V poglavju 1.5.1.1 sta bila za prvim odstavkom 
dodana dva nova odstavka v zvezi z 
dopolnjevanjem projektnih vlog. 

    

 


