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Priročnik o izvajanju projektov za upravičence v programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-
Avstrija v programskem obdobju 2014–2020, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni 
razvoj 
 
Pripravila in objavila organ upravljanja programa ter skupni sekretariat v sodelovanju s 
predstavniki Slovenije in Avstrije (nacionalni/regionalni organi). Organ upravljanja in skupni 
sekretariat sta del uradne strukture Službe vlade republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko. 
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KRATICE   
 

RO 
RT 
BDS 

revizijski organ  
revizijsko telo  
bilateralna delovna skupina 

OP 
CB 

organ za potrjevanje  
čezmejno  

KS Kohezijski sklad  
PS program sodelovanja  

EK 
EKP 

Evropska komisija  
evropska kohezijska politika 

EZTS Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje  
ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj  
ESS  Evropski socialni sklad 
ESI  evropski strukturni in investicijski skladi 
ETS evropsko teritorialno sodelovanje  
FLC prvostopnejska kontrola  
EPDČ ekvivalent polnega delovnega časa 
SVRK 
IKT 

služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
informacijska in komunikacijska tehnologija  

PN prednostna naložba  
SS  
VP 

skupni sekretariat 
vodilni partner  

OU organ upravljanja  
OzS odbor za spremljanje 
NO 
NVO 

nacionalni organ 
nevladna organizacija  

NUTS 
SP 

skupna klasifikacija statističnih teritorialnih enot 
sporazum o partnerstvu  

PP projektni partner  
RO regionalni organ 
RTR raziskave, tehnologija in razvoj  
RTRI  
R&R 
R&I 
SOP 
MSP 

raziskave, tehnologija, razvoj in inovacije 
raziskave in razvoj 
raziskave in inovacije  
strateška presoja vplivov na okolje  
mala in srednja podjetja 

TP 
TC 
 

tehnična pomoč  
tematski cilj 
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UVOD 
 
Namen tega priročnika jepomagati potencialnim prijaviteljem projektov pri razvoju projekta 
in pripravi vloge za sodelovanje v programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 
(Interreg SI-AT). Vsebuje tudi informacije o izboru, izvajanju in zaključevanju projektov.  
 
Priročnik o izvajanju projektov za upravičence1 je del razpisne dokumentacije in je sestavljen 
iz več tematskih delov. V priročniku so predstavljene pomembne in koristne informacije o 
izvajanju projektov. Informacije o razvoju projektov, zahtevah glede partnerstva in predložitvi 
vloge so v drugem delu tega priročnika. V četrtem delu so informacije o upravičenih izdatkih, 
informiranje in obveščanje je opisano v petem delu, v šestem delu so opisani postopki in 
zahteve za poročanje itd. Prijavitelji projektov bi torej morali pozorno prebrati ta priročnik v 
celoti, preden predložijo vlogo pristojnim organom. Informacije v tem priročniku so 
namenjene pripravi dobre projektne vloge kot tudi izvajanju že odobrenih projektov. 
 
Informacije iz tega priročnika bodo, med izvajanjem programa, po potrebi dopolnjene in 
posodobljene. Program bo upravičencem zagotovil tudi usposabljanje in priložnosti za 
izmenjave v obliki delavnic.  
 
Dodatne informacije in dokumentacija o javnem razpisu za predložitev projektov so na voljo 
spletni strani programa www.si-at.eu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 V programu Interreg V-A SI-AT je z izrazom vodilni partner mišljen glavni prijavitelj projekta v fazi priprave projekta 

in glavni upravičenec po podpisu pogodbe o sofinanciranju. 
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 O PROGRAMU 

 
Program čezmejnega sodelovanja Interreg SI-AT je sofinanciran iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS), ki podpira 
čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo v obdobju od leta 2014 do 2020.  
 
Skupni cilj evropskega teritorialnega sodelovanja je spodbujanje usklajenega gospodarskega, 
socialnega in teritorialnega razvoja Unije v celoti. Programi čezmejnega sodelovanja so 
namenjeni reševanju določenih skupnih izzivov. V regijah, ki sodelujejo v programu, je bila 
opravljena temeljita analiza, ki je pokazala, kakšne so potrebe na področju raziskav, malih in 
srednje velikih podjetij (MSP), okolja, učinkovite rabe virov in javne uprave.  
 
Konceptualna usmeritev programa sodelovanja Interreg SI-AT zato vsebuje tudi cilje strategije 
Evropa 2020, in sicer »pametno, trajnostno in vključujočo rast«. Za boljšo socialno, 
gospodarsko in teritorialno kohezijo se upoštevajo skupni izzivi in potrebe po ukrepih, ki so 
skupne regijam v programskem območju. 

 Programsko območje  

Programsko območje obsega 8 slovenskih in 9 avstrijskih regij na ravni NUTS 3.  
 

 
 
Programsko območje pokriva 38.353 km2 in ima 3.467.000 prebivalcev.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska, 
Osrednjeslovenska, Goriška and Zasavska

Oststeiermark, West- and Südsteiermark, Graz, Östliche 
Obersteiermark, Westliche Obersteiermark, Unterkärnten, Klagenfurt-
Villach, Oberkärnten and Südburgenland

Novo: V primerjavi z 
obdobjem 2007–
2013 sta del 
programskega 
območja tudi Goriška 
in Zasavska NUTS 3 
regija v Sloveniji. 

 

Novo: V primerjavi z 
obdobjem 2007–2013 
so tokrat v osrednje 
programsko območje 
zajete vse regije na 
ravni NUTS 3.   
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 Prednostne naložbe in specif ični cil j i  

Splošni cilj programa sodelovanja je ob upoštevanjuposebnosti posameznega dela 
programskega zagotoviti skladen razvoj sodelujočih čezmejnih regij in omogočiti vsem 
državljanom, dakar najbolje izkoristijo dane naravne pogoje terpriložnosti. 
 
Na podlagi zakonodajnega okvira, ki predvideva tematsko osredotočenost izdatkov na 
omejeno število ciljev in prednostnih naložb, so v programu sodelovanja Interreg SI-AT izbrani 
trije tematski cilji (tematski cilj 1, 6 in 11) s štirimi prednostnimi naložbami in prednostno osjo 
za tehnično pomoč. 
 
Prednostne osi, razen tehnične pomoči, so opisane na sliki 1. 
 

Slika 1: Prednostne osi, tematski cilji, prednostne naložbe in specifični cilji, razen tehnične pomoči. 

 
 
Podrobnejše informacije o opisu prednostnih osi, njihovih ciljev in glavnih dejavnosti v okviru 
vsake prednostne naloge so navedene v poglavju 2 Programa sodelovanja. Da bo projekt 

Prednostna os 1

Krepitev čezmejne 
konkurenčnosti, raziskav in 

inovacij

TEMATSKI CILJ 1 

Krepitev raziskav, tehnološkega 
razvoja in inovacij

PREDNOSTNA NALOŽBA 1b 
Spodbujanje naložb podjetij v 

inovacije in raziskave ter 
vzpostavljanje povezav in sinergij 

med podjetji, R&R centri in 
visokošolskim izobraževanjem

SPECIFIČNI CILJ 1 Krepitev R&I na 
tehnoloških in gospodarskih 

področjih s čezmejnim 
sodelovanjem med relevantnimi 

deležniki

SPECIFIČNI CILJ 2 Širitev baze 
inovativnih podjetij v 

programskem območju 

SPECIFIČNI CILJ 3 Povečanje 
stopnje internacionalizacije 

podjetij, zlasti MSP v 
programskem območju 

Prednostna os 2

Varstvo okolja in 
spodbujanje učinkovite 

rabe virov

TEMATSKI CILJ 6 

Ohranjanje in varstvo okolja ter 
spodbujanje učinkovite rabe virov

PREDNOSTNA NALOŽBA 6c 
Varstvo, spodbujanje in razvoj 
kulturne in naravne dediščine

SPECIFIČNI CILJ 1 Doseganje 
trajnostnega razvoja naravne in 

kulturne dediščine

PREDNOSTNA NALOŽBA 6f 
Spodbujanje inovativnih 

tehnologij za izboljšanje varstva 
okolja in učinkovito rabo virov na 
področju odpadkov, voda, varstva 

tal ali za zmanjšanje 
onsesnaženosti zraka

SPECIFIČNI CILJ 1 Inovativnost 
trajnostnega upravljanja in 
koristna raba vodnih virov

Prednostna os 3

Izboljšanje institucionalne 
zmogljivosti in učinkovita 

javna uprava

TEMATSKI CILJ 11 

Izboljšanje institucionalnih 
zmogljivosti javnih organov in 

zainteresiranih strani in učinkovita 
javna uprava

PREDNOSTNA NALOŽBA 11b 
Spodbujanje pravnega in 

administrativnega sodelovanja ter 
sodelovanja med državljani in 

institucijami

SPECIFIČNI CILJ 1 Izboljšanje 
sodelovanja na področju 

obvladovanja tveganj, energije, 
zdravja in socialne kohezije

SPECIFIČNI CILJ 2 Izboljšanje 
sodelovanja med občinami in 

državljani znotraj čezmejne regije
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skladen s programom, je treba prebrati in upoštevati opis vsake prednostne osi, ki je navedena 
v programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija2. 
 
Pri vseh vrstah projektov je treba upoštevati tudi horizontalna načela programa, kot so 
trajnostni razvoj, enake možnosti in nediskriminacija ter spodbujanje enakosti med moškimi 
in ženskami. Upoštevala se bodo tudi pri izboru operacij, ne glede na prednostno os, na katero 
bodo predlagane. Za več informacij o horizontalnih načelih (glej poglavje 8 zadevnega 
Programa sodelovanja in poglavje 3.5 tega dela priročnika). 

 Kazalniki rezultata in neposrednega učinka  

Kazalniki programa sodelovanja Interreg SI-AT se bodo spremljali na ravni programa in na ravni 
projekta.  
 
Rezultati so neposredne in takojšnje posledice izvajanja projekta in doseganja neposrednih 
učinkov. Predstavljajo tisto, kar bi naj bilo s projektom spremenjeno. Realizacija neposrednih 
učinkov, na primer organizacija dogodkov, odkrivanje in razširjanje dobrih praks in priprava 
priporočil politik, so  le sredstva za doseganje rezultatov projekta. V primerjavi z neposrednimi 
učinki imajo kvalitativno vrednost, ki pomeni izboljšanje glede na prvotno stanje. Meriti se 
morajo v fizičnih enotah, na primer s številom instrumentov za politike, na katere vplivajo. 
 
Neposredni učinki (outputi) so oprijemljivi dosežki projekta, ki prispevajo k doseganju 
rezultatov. So neposredna posledica dejavnosti, ki se izvajajo v okviru projekta. Ne omogočajo 
kvalitativne presoje rezultatov projekta. Z drugimi besedami to pomeni, da ni nujno, da bo 
projekt uspešen zaradi številnih organiziranih delavnic (neposredni učinki). Neposredni učinki 
(outputi) se običajno merijo v fizičnih enotah, kot so število seminarjev, obiskov na terenu, 
konferenc, udeležencev, objav, ugotovljenih dobrih praks ali obravnavanih politik. 
 
Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za program (po specifičnih ciljih) 

 Prednostna os Prednostna naložba Specifični kazalnik rezultatov 

1 Krepitev 
čezmejne 
konkurenčnosti, 
raziskav in 
inovacij  

1(b) Spodbujanje naložb podjetij v 
inovacije in raziskave ter 
vzpostavljanje povezav in sinergij 
med podjetji, R&R centri in 
visokošolskim izobraževanjem 
 

Intenzivnost R&R3 
 

Število podjetij, vključenih v 
inovacijsko sodelovanje s 
sodelujočimipartnerji iz Evrope 

Število izvoznih podjetij 

2 
 

Varstvo okolja 
in spodbujanje 
učinkovite rabe 
virov 

6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj 
kulturne in naravne dediščine 

Število nočitev 

6(f): Spodbujanje inovativnih 
tehnologij za izboljšanje varstva 
okolja in učinkovito rabo virov na 
področju odpadkov, voda, varstva tal 
ali za zmanjšanje onesnaženosti zraka 

Dolžina čezmejnih rečnih teles z 
nezadovoljivim stanjem kakovosti 
vode 

3 Izboljšanje 
institucionalne 
zmogljivosti in 

11(b) Spodbujanje pravnega in 
administrativnega sodelovanja ter 

Stopnja trajnostnega 
institucionalnega sodelovanja na 
področju energije in obvladovanja 

                                                           
2Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je na voljo na spletni strani programa www.si-at.eu. 
3 Ta kazalnik meri R&R izdatke kot odstotek BDP in se uporablja kot kazalnik gospodarske relativne stopnje investicij 

v  generiranje novega znanja. 
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učinkovita javna 
uprava 
 

sodelovanja med državljani in 
institucijami 

tveganj ali zdravja  in socialne 
kohezije v programskem območju 4 
 

Stopnja čezmejnega sodelovanja 
med občinami in državljani v 
programskem območju5 

 
Preglednica 2: Skupni in programski kazalniki neposrednega učinka po prednostnih naložbah 

 Prednostna os Prednostna naložba Skupni in programski kazalniki učinkov po 
prednostnih naložbah 

1 Krepitev 
čezmejne 
konkurenčnos
ti, raziskav in 
inovacij 

1(b) Spodbujanje naložb 
podjetij v inovacije in 
raziskave ter vzpostavljanje 
povezav in sinergij med 
podjetji, R&R centri in 
visokošolskim 
izobraževanjem 

Število podjetij, ki prejemajo podporo (skupni 
indikator) 

Število podjetij, ki prejemajo nepovratna 
sredstva (skupni indikator) 

Število podjetij, ki prejemajo nefinančno 
podporo (skupni indikator) 

Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi 
ustanovami (skupni indikator) 

Število podjetij, podprtih, da uvedejo izdelke, 
ki so novi v podjetju (skupni indikator) 

Število skupnih čezmejnih projektov na 
področju raziskav in razvoja 

Število skupnih čezmejnih projektov 
internacionalizacije, ki vključujejo MSP 

2 
 

Varstvo okolja 
in spodbujanje 
učinkovite 
rabe virov 

6(c) Varstvo, spodbujanje in 
razvoj kulturne in naravne 
dediščine 

Število na novo razvitih in/ali izboljšanih 
skupnih čezmejnih turističnih produktov 

Število projektov, ki so usmerjen v geološko in 
biotsko raznovrstnost 

Število storitev povezanih s trajnostnim 
turizmom 

6(f): Spodbujanje inovativnih 
tehnologij za izboljšanje 
varstva okolja in učinkovito 
rabo virov na področju 
odpadkov, voda, varstva tal 
ali za zmanjšanje 
onesnaženosti zraka 

Raziskovalne institucije, ki sodelujejo pri 
čezmejnih raziskovalnih projektih (skupni 
kazalnik) 

Število skupno razvitih strategij upravljanja 
voda  

Število skupnih študij ter raziskovalnih del 
oblikovanja modelov, spremljanja in 
napovedovanja 

Število skupnih čezmejnih ukrepov za 
določanje, varovanje in nadzor poplav 

3 Izboljšanje 
institucionalne 
zmogljivosti in 
učinkovita 
javna uprava 

11(b) Spodbujanje pravnega 
in administrativnega 
sodelovanja ter sodelovanja 
med državljani in 
institucijami 

Število institucij in/ali organizacij, ki sodelujejo 
v skupnih čezmejnih pobudah 

Število ljudi, ki sodelujejo v skupnih shemah in 
programih usposabljanja 

Število skupnih čezmejnih pilotnih in 
predstavitvenih projektov 

Prebivalstvo, deležno izboljšanih javnih 
storitev 

                                                           
4 Ta kazalnik meri kakovost in kvantiteto institucionalnega sodelovanja na področju energije, obvladovanja tveganj 

ali zdravja in socialne kohezije na programskem območju in bo merjen s pomočjo izvedene ankete. 
5 Ta kazalnik meri kakovost in kvantiteto institucionalnega sodelovanja med občinami in državljani na programskem 

območju in bo merjen s pomočjo izvedene ankete. 
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 Vrste dejavnost i,  glavne cil jne skupine in vrsta upravičencev,  
ki j im ne namenjena podpora v okviru  programa  

 1.4.1 Prednostna naložba 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter 
vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri ter visokošolskim 
izobraževanjem 

 
Prednostna naložba Specifični cilj 

 
1(b) Spodbujanje naložb 
podjetij v inovacije in 
raziskave ter vzpostavljanje 
povezav in sinergij med 
podjetji, R & R centri ter 
visokošolskim 
izobraževanjem 

 1. specifični cilj 
Krepitev R & I na tehnoloških in gospodarskih področjih s čezmejnim 
sodelovanjem med relevantnimi deležniki. 

 2. specifični cilj 
Širitev baze inovativnih podjetij v programskem območju. 

 3. specifični cilj 
Povečanje stopnje internacionalizacije podjetij, zlasti MSP v 
programskem območju. 

 
Vrsta in primeri ukrepov, ki jih je treba podpreti v okviru 1. specifičnega cilja 

 Izboljšanje čezmejne konkurenčnosti in odličnosti v raziskavah in inovacijah (npr. z 

ustvarjanjem skupnih čezmejnih platform za prenos strokovnega znanja in tehnologije kot 

temelja za raziskave in inovacije, projekti s področja uporabne znanosti itd.). 

 Podpora za boljši dostop in rabo raziskovalne infrastrukture za čezmejne raziskovalne 

institucije in relevantne deležnike (npr. institucionalno sodelovanje med raziskovalno-

razvojnimi infrastrukturami). 

 Uporaba potenciala raziskovalcev in njihova mednarodna mobilnost (z namenom 

povečevanja konkurenčnosti čezmejnega območja).  

 Izvajanje projektov za prenos raziskav, inovacij in tehnologije za podporo razvijanju 

kompetenc na skupnih področjih, opredeljenih v Strategiji pametne specializacije v obeh 

državah.6 

 Spodbujanje čezmejnega sodelovanja med raziskovalnimi institucijami in javnimi upravami. 

Vrsta in primeri ukrepov, ki jih je treba podpreti v okviru 2. specifičnega cilja 

 Krepitev inovacijskih postopkov in naložb v čezmejne grozde in mreže, podjetja in druge 

institucije, ki so vključene v čezmejno sodelovanje, da bi pospešili razvoj novih ali izboljšanih 

izdelkov, storitev in pilotnih naložb. 

 Podpora podjetjem, ki so v fazi preizkušanja inovacij (vključno s postopkom certifikacije). 

 Izboljševanje prenosa razvitih rešitev in dostopnost novega znanja javnosti.  

 Krepitev rasti in razvoja podjetij, predvsem MSP (in njihove ustvarjalnosti ter inovativnosti, 
vlaganj v postopke in razvoj ter razvoj zmožnosti MSP za sodelovanje ), zlasti z zasnovo in 

                                                           
6 Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (2008): Medregionalna politika inovacij. Priložnosti in izzivi v alpsko-
jadranski regiji; Strategija pametne specializacije Slovenije, julij 2015; Strategija Koroška 2020 
(http://www.klhd.at/fileadmin/user_upload/KLH-
Gruppe/Wirtschaftsstrategie_fuer_Kaernten_2013%C2%AD2020.pdf); Gospodarska strategija Štajerska 2020; 
Kampanja za inovacije Gradiščansko 2020. Akcijski načrt za raziskave in inovacije. 
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izvajanjem podpornih programov na skupnih področjih, ki so opredeljena v Strategiji 
pametne specializacije v obeh državah.7 

 Krepitev zmožnosti inovacij v podjetjih (nudenje podpornih storitev za inovacije z namenom 

podpore inovacij) ali uporabo novih tehnologij na skupnih področjih.8 9 10  

 Podpora storitvam za inovativne (inovacije v storitvah, ustvarjalnih industrijah, inovacije 

izdelkov itd.) podjetnike/podjetja in potencialne podjetnike pri njihovem zagonu podjetja. 

 Podpora razvoja novih čezmejnih poslovnih modelov in integriranih modelov poslovnih 
postopkov. 

 Spodbujanje in razvoj novih (socialnih) podjetniških modelov (inovativna podjetja z 
zmožnostjo globalne rasti, podjetja v čezmejnih območjih, ki se soočajo z razvojnimi izzivi 
(težavna območja). 

 Podpora čezmejnim malim in srednje velikim podjetjem/mrežam pri razvoju novih ali 

izboljšanih izdelkov in storitev ali pri vstopanju na nova tržišča ter izboljšanju njihovih 

izvoznih zmožnosti. 

 Spodbujanje in podpora prenosa tehnologije in strokovnih znanj (najboljših praks) med 

raziskovalnimi, tehnološkimi in izobraževalnimi institucijami in/ali institucijami iz kulturnega 

sektorja in sektorja ustvarjalnih industrij s podjetji za razvoj, prilagoditev in trženje novih 

tehnologij, izdelkov ali storitev. 

 Podpora izmenjave izkušenj na poslovnem področju in pri razvoju inovacij. 

Vrsta in primeri ukrepov, ki jih je treba podpreti v okviru 3. specifičnega cilja 

 Podpora za ozaveščanje o internacionalizaciji s spodbujanjem podjetij (malih in srednje 

velikih podjetij) na skupnih področjih, opredeljenih v Strategiji pametne specializacije v obeh 

državah (na področju proizvodnje, informacijsko-komunikacijske tehnologije, turizma, 

aktivnosti v zdravstvu in pri socialnem varstvu), še posebej podjetij z visoko stopnjo rasti in 

podjetij, ki bi ob spodbudah imela možnost rasti v programskem območju. 

 Povečevanje čezmejnega sodelovanja podjetij z namenom izboljšanja njihove 

konkurenčnosti, internacionalizacije in izvoza, npr. s podporo mreženja/grozdov podjetij, 

skupnih naložb, skupnega nastopa na trgu ipd. 

 Izvajanje storitev za zagonska podjetja, ki temeljijo na znanju in imajo visoko zmožnost za 

internacionalizacijo. 

Glavne cilje skupine, ki jim je namenjena podpora v okviru prednostne naložbe 1(b) 

 Institucije, pristojne za raziskave in izobraževanje ter tehnologijo in infrastrukturo. 

 Vodilni na področju inovacij. 

 Podjetja na pragu inovativnih aktivnosti. 

                                                           
7  Nanaša se na besedilo pod opombo 56. 
8 Strojništvo in tehnološki postopki, gradbeništvo, okoljska znanost/inženiring, IT/programski inženiring, 
računalniško podprte simulacije in v nekoliko manjši meri mikroelektronika, mikro/nano analitika, vede o materialih 
(tj. polimerih), znanost/inženiring površin, oblikovanje, proizvodnja hrane, lesnopredelovalna industrija, fizika in 
kemija, genetika in mikrobiologija, medicina in farmakologija. 
9 Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (2008): Medregionalna politika inovacij. Priložnosti in izzivi v alpsko-
jadranski regiji. 
10 Strategija pametne specializacije Slovenije, julij 2015.  
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 Univerze in druge akademske ter izobraževalne institucije. 

 Institucije za R & R. 

 Ustanovitelji podjetij in mladi podjetniki. 

 Lokalne poslovne skupnosti. 

 Mehanizmi za podporo podjetjem. 

 Tehnološki/podjetniški/univerzitetni parki. 

Vrste upravičencev v okviru prednostne naložbe 1(b) 

 Zasebne in javne institucije za podporo podjetjem (inkubatorji, tehnološki parki, 

znanstveni parki, kompetenčni centri, središča za podporo podjetjem). 

 Podjetja (vključno z MSP). 

 Grozdi in mreže (vključno z grozdi in mrežami MSP). 

 Turistične institucije, zveze in agencije. 

 Raziskovalne institucije. 

 Univerze in druge institucije za akademsko ali višjo izobrazbo ter tehnološko ali poslovno 

usmerjene srednje šole. 

 Organizacije in institucije za usposabljanje in izobraževanje. 

 Institucije in organizacije, ki zastopajo gospodarske in socialne interese 

zaposlenih/delodajalcev. 

 Nacionalne, lokalne in regionalne (javne) oblasti . 

 Lokalne/regionalne institucije, razvojne organizacije in mreže. 

 1.4.2 Prednostna naložba 6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne 
dediščine 

 
Prednostna naložba Specifični cilj 

6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne 
in naravne dediščine 

Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne 
dediščine 

 

Vrsta in primeri ukrepov, ki jih je treba podpreti v okviru specifičnega cilja 

 Razvoj in praktično izvajanje potrebnih skupnih strategij in akcijskih načrtov za upravljanje 

ter aktivno ohranjanje naravne dediščine v smislu biotske in geološke raznovrstnosti ter 

območij kulturne dediščine (npr. območij Natura 2000, kulturnih spomenikov itd.).  

 Trajnostna uporaba in upravljanje naravne in kulturne dediščine, vključno z ukrepi za varstvo 

narave.  

 Ohranjanje, varstvo, obnova, razvoj in valorizacija območij naravne in kulturne dediščine ter 

javne infrastrukture, namenjene obiskovalcem, za uporabo na področju trajnostnega 

turizma. 

 Podpora prenosa strokovnega znanja, usposabljanja in krepitve zmogljivosti ter 

ozaveščenosti relevantnih deležnikov glede razvoja ustreznih spretnosti.  

 Skupni razvoj novih/izboljšanih izdelkov in storitev na področju trajnostnega turizma z 

namenom valorizacije naravne in kulturne dediščine na ustrezen način in/ali z namenom 
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povečanja privlačnosti programskega območja (npr. nastanitve, ogledi, prevoz, rekreacijske 

aktivnosti, razvoj skupnih standardov kakovosti za turistične storitve).  

 Razvoj in izboljšave dolgoročnega pristopa in ukrepov za varstvo kulturne dediščine s 

pomočjo primerjalnih študij o orodjih in mehanizmih pripravljenosti na tveganja (npr. 

beleženje, spremljanje, ocena tveganja itd.). 

 Naložbe za izboljšanje vrst in habitatnih tipov v območju Natura 2000, delovanje 

ekosistemov (npr. obnavljanjem ekosistemov in habitatov, nadzor invazivnih tujih vrst), 

njihova trajnostna uporaba in upravljanje. 

 Spodbujanje ozaveščenosti z neposredno vključenostjo lokalnih skupnosti (vključno z 

naložbami v infrastrukturo, ki seznanja z naravo). 

Glavne cilje skupine, ki jim je namenjena podpora v okviru prednostne naložbe 6(c) 

 Javne in zasebne institucije ter lastniki in upravitelji, odgovorni za naravno in kulturno 

dediščino. 

 Lokalne in regionalne javne ter državne oblasti. 

 Institucije na področju turizma. 

 Državljani.  

Vrste upravičencev v okviru prednostne naložbe 6(c) 

 Lokalni, regionalni in nacionalni organi ter organizacije (npr. ministrstva, lokalne skupnosti, 

javni zavodi in službe). 

 Institucije, organizacije, združenja in NVO, ki delujejo na področju varstva in ohranjanja 

narave, okolja, prostorskega načrtovanja, javnega prevoza, kulture in turizma. 

 

 1.4.3 Prednostna naložba 6(f) Spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje 
varstva okolja in učinkovite rabe virov v sektorju odpadkov, vode, varstva tal ali 
zmanjševanja onesnaženosti zraka 

 
Prednostna naložba Specifični cilj 

6(f): Spodbujanje inovativnih tehnologij za 
izboljšanje varstva okolja in učinkovito rabo 
virov na področju odpadkov, voda, varstva 
tal ali za zmanjšanje onesnaženosti zraka 

Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna 
raba vodnih virov 

 

Vrsta in primeri ukrepov, ki jih je treba podpreti v okviru specifičnega cilja 

 Razvoj in praktično izvajanje skupnih trajnostnih strategij na področju voda, da bi 

začrtanja dolgoročnih načrtov za izboljšanje stanja kakovosti in zagotovitev prihodnosti 

vodnih teles v programskem območju.  

 Razvoj in praktično izvajanje skupnih študij in raziskovalnih del oblikovanja modelov, 

spremljanja in napovedovanja vključno s posledicami podnebnih sprememb ter 

akcijskimi načrti za zmanjševanje celotnega vodnega odtisa voda in odtisa odpadnih 

voda.  
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 Razvoj in praktično izvajanje integriranega določanja protipoplavnih ukrepov, varovanje 

in nadzor voda ter meritve obnavljanja rek. 

 Praktično izvajanje skupnih aktivnosti spremljanja (kvalitativnih in kvantitativnih) za 

ocenjevanje stanja in vplivov vključenih ukrepov.  

 Priprava in izvajanje gradbenih in negradbenih protipoplavnih ukrepov v skladu z 

načrtom za obvladovanje poplavne ogroženosti. 

Glavne cilje skupine, ki jim je namenjena podpora v okviru prednostne naložbe 6(f) 

 Lokalni, regionalni in nacionalni organi ter organizacije (npr. ministrstva, lokalne skupnosti, 

javni zavodi in službe). 

 Bilateralne čezmejne komisije. 

 Institucije in organizacije, ki delujejo na področju upravljanja voda, varstva narave, okolja in 

preprečevanja tveganja ter prostorskega načrtovanja.  

 Raziskovalne institucije. 

Vrste upravičencev v okviru prednostne naložbe 6(f) 

 Lokalni, regionalni in nacionalni organi ter organizacije (npr. ministrstva, lokalne skupnosti, 

javni zavodi in službe). 

 Institucije in organizacije, ki delujejo na področju upravljanja voda, varstva narave, okolja in 

preprečevanja tveganja, prostorskega načrtovanja ter druge raziskovalne organizacije.  

 Združenja in NVO, ki delujejo na področju varstva voda in narave, biotske in geološke 

raznovrstnosti ter okolja. 

 

 1.4.4 Prednostna naloga 11(b) Spodbujanje pravnega in administrativnega 
sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami 

 
Prednostna naložba Specifični cilj 

11(b): Spodbujanje pravnega in 
administrativnega sodelovanja ter 
sodelovanja med državljani in institucijami 

 1. specifični cilj 
Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja 
tveganj, energije, zdravja in socialne kohezije 
 

 2. specifični cilj 
Izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani 
znotraj čezmejne regije  

 

Vrsta in primeri ukrepov, ki jih je treba podpreti v okviru 1. specifičnega cilja 

 Razvoj in uvajanje čezmejnih orodij in storitev (npr. analitičnih orodij, orodij za upravljanje, 

tehničnih orodij, orodij programske opreme itd.) za namen preprečevanja in upravljanja 

tveganj (npr. skupne raziskave za spremljanje itd.).  

 Skupno programiranje, priprava projektov in predstavitvenih ukrepov lokalnih oblasti, 

neprofitnih organizacij, razvojnih in energetskih agencij na področju obnovljive energije in 

energetske učinkovitosti. 
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 Aktivno ozaveščanje relevantnih deležnikov in širše javnosti (npr. s pomočjo informativnih 

listov, javnih informativnih dni, brošur itd.).  

 Razvoj in izvajanje programov usposabljanja in shem (z namenom krepitve čezmejnega 

sodelovanja v prihodnosti ter krepitev zmogljivosti in spretnosti, ki so potrebne na 

čezmejnem trgu dela (npr. medkulturna komunikacija ter usposabljanje za pridobitev 

kvalifikacij, jezikovni tečaji, skupne sheme za podporo prenosa dobrih praks, strokovnega 

znanja, študijski obiski, poklicno usposabljanje)). 

 Krepitev sodelovanja znotraj čezmejnih mrež na lokalni/regionalni ravni in sodelovanje 

institucij, ki zagotavljajo javne storitve, izobraževanje in usposabljanje, kulturna združenja 

ipd. (npr. krepitev zmogljivosti, izmenjava znanja in aktivnosti mreženja). 

 Razvoj in uvajanje čezmejnih orodij in storitev (npr. analitičnih orodij, orodij za upravljanje, 

tehničnih orodij, orodij programske opreme itd.) za namen ukrepanja v izrednih razmerah 

(npr. informacije o številu bolnišničnih postelj, razpoložljivosti reševalnih vozil in 

zdravniškega osebja itd.). 

 Razvoj človeških spretnosti in znanj (vključno z jezikovnimi spretnostmi) bo institucijam 

omogočil nadaljevanje in krepitev čezmejnega sodelovanja. 

 

 Razvoj novih storitev in izdelkov v zvezi s pomembnimi regionalnimi temami z namenom, da 

bi program približali državljanom in zagotovili njegovo prepoznavnost (npr. usposabljanja, 

svetovanja). 

 

 Skupni razvoj enotnih ukrepov glede ugotovljenih skupnih težav, kot sta na primer socialna 

vključenost in spodbujanje zaposlovanja za marginalizirane skupine. 

 

 Skupna izboljšava osnovnih zdravstvenih in socialnih storitev v obmejni regiji s pomočjo 

tehnologij IKT. 

 

 Boljše usklajevanje na strani povpraševanja in ponudbe trge dela kot na primer sklenitev 

podregionalnih ali mikroregionalnih povezav za zaposlovanje ali zbiranje informacij in 

podatkov o trgu dela. 

 

 Razvoj in zagotavljanje podatkov o skupnem trgu dela ter smernic za delodajalce in 

potencialne zaposlene v čezmejni regiji (s posebnim poudarkom tudi na starostni skupini od 

55 do 64 leta). 

 

 Oblikovanje partnerstev z več deležniki »od spodaj navzgor«, z namenom razvoja celovitih 

rešitev zaposlovanja, namenjenih določenemu ozemlju. 

Vrsta in primeri ukrepov, ki jih je treba podpreti v okviru 2. specifičnega cilja 

 Krepitev sodelovanja javnih institucij med regijami, občinami in državljani ter ključnimi 

institucijami, ki so vključene v regionalne razvojne aktivnosti (npr. izmenjava praks, znanj, 

strokovnega znanja, storitev, razvojnih strategij itd.). 

 Izboljšanje sodelovanja med občinami z izboljšanjem usklajenosti, orodij in metod za 

oblikovanje politike temelječe na dejstvih, mehanizmov za sodelovanje javnosti, orodij za 

večjo preglednost in odgovornost itd.  
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 Izboljšanje kakovosti storitev z reformami za zmanjševanje administrativnega bremena, 

povezovanje storitev (poudarek npr. na storitvah e-vlada/e-sodstvo itd.). 

 

 Organiziranje sestankov in seminarjev za izmenjavo izkušenj in informacij, z namenom 

prepoznati skupna razvojna vprašanja, ideje in strukture. 

Glavne ciljne skupine, ki jim je namenjena podpora v okviru prednostne naložbe 11(b) 

 Lokalne in regionalne javne ter državne oblasti. 

 Druge vrste javnih in zasebnih organizacij/institucij, zainteresiranih za čezmejno sodelovanje 

(npr. institucije za izobraževanje in usposabljanje, institucije in organizacije na področju 

obvladovanja tveganj, zdravstva, kvalifikacij, trga dela itd.). 

 NVO in združenja socialno izključenih. 

   Državljani. 

Vrste upravičencev v okviru prednostne naložbe 11(b) 

 Lokalne in regionalne javne ter državne uprave. 

 Druge vrste javnih in zasebnih organizacij/institucij, zainteresiranih za čezmejno sodelovanje 

(npr. institucije za izobraževanje in usposabljanje, institucije in organizacije na področju 

obvladovanja tveganj, zdravja, energije, kvalifikacij, trga dela, NVO in združenja socialno 

izključenih, združenja za otroke itd.). 

 Finančni okvir  

Skupna vrednost programa znaša 57.213.193 EUR, od česar znaša prispevk ESRR 
47.988.355 EUR. 3.000.000 EUR sredstev ESRR, je namenjenih prednostni osi za tehnično 
pomoč. 
 
Skupna vrednost programa namenjena financiranju projektov v okviru prednostnih osi 1, 2 in 
3 je 52,9 mio. EUR, od česar se 85 % financira iz ESSR, 15 % je potrebno zagotoviti iz drugih 
virov.  
 
Preglednica 3 prikazuje razdelitev sredstev, ki so na voljo za projekte, po prednostnih oseh, 
razen tehnične pomoči.  
 
Preglednica 3: Razdelitev sredstev, ki so na voljo za projekte, po prednostnih oseh, razen tehnične pomoči 

Prednostna os Pomoč Unije  
 

Nacionalna 
pomoč 
 

Skupno financiranje 
 

Delež 
sofinanciranja 
 

Prednostna 
os 1 

15.023.809 2.651.261 17.675.070 85 % 

Prednostna 
os 2 

17.564.263 3.099.576 20.663.839 85 % 

Prednostna 
os 3 

12.400.283 2.188.286 14.588.569 85 % 

Skupaj 44.988.355 7.939.123 52.927.478 85 % 
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 Programski jezik  

 
Uradni jeziki programa Interreg SI-AT so slovenščina, nemščina in angleščina. Uradna pisna 
komunikacija s skupnim sekretariatom  ali organom upravljanja načeloma poteka dvojezično 
v slovenščini in nemščini. Vsi člani skupnega sekretariata govorijo slovensko in nemško, s čimer 
je zagotovljena komunikacija z vsemi projektnimi partnerji v obeh jezikih.  
 
Delovni jezik programskih struktur je angleščina. 

 Upravljavska struktura  

 
Program sodelovanja Interreg SI-AT je skupni program dveh držav članic, Slovenije in Avstrije. 
Slovenija je v programu zastopana na nacionalni ravni, Avstrija pa na nacionalni in regionalni 
ravni (z regijami Steiermark, Kärnten in Burgenland).  
 
Skupna izvajalska struktura programa vključuje naslednje programske organe: Organ 
upravljanja, ki mu pomaga skupni sekretariat, organ za potrjevanje in revizijski organ. Za 
zagotovitev učinkovite in neovirane izvedbe programa sodelovanja so vključeni tudi 
nacionalni/regionalni organi in nacionalni kontrolorji.  
 
Organ upravljanja (OU) 
Organ upravljanja je odgovoren za vodenje in izvedbo programa skladno z načelom dobrega 
finančnega poslovodenja in skladno s predpisi EU o sredstvih ESRR.  
 
Skupni sekretariat (SS) 
Skupni sekretariat pomaga organu upravljanja in odboru za spremljanje pri izvajanju njunih 
funkcij ter skrbi za vsakodnevno izvajanje programa. Prav tako zagotavlja informacije in 
smernice prijaviteljem projektov in partnerjem.  
 
Organ za potrjevanje (OP) 
Organ za potrjevanje potrjuje Obrazce za povračilo in zahtevke za plačilo, preden se pošljejo 
Komisiji. Organ za potrjevanje izvršuje plačila vodilnemu partnerju, v izjemnih primerih pa tudi 
projektnim partnerjem (po potrebi).  
 
Revizijski organ (drugostopenjska kontrola) 
Revizijskemu organu pomaga skupina revizorjev, ki jo sestavljajo predstavniki obeh držav 
članic, ki sodelujeta v programu sodelovanja.  Revizijski organ je odgovoren za brezhibno 
delovanje sistema upravljanja in nadzora programa sodelovanja. Revizije projektov se bodo 
izvajale v celotnem času trajanja programa.  
 
Predstavniki držav članic  
Predstavniki držav članic (nacionalni/regionalni organi) prijaviteljem nudijo informacije z 
namenom pridobivanja kakovostnih projektov, ki bodo skladni s kazalniki in cilji programa 
sodelovanja, hkrati pa pomagajo OU in skupnemu sekretariatu pri organizaciji podpore za 
potencialne prijavitelje pri iskanju čezmejnih projektnih partnerjev. Za projektne partnerje iz 
avstrijske Koroške (regija Kärnten) je za zagotovitev ustreznega regionalnega sofinanciranja 
zadolžen pristojni regionalni organ. 
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Nacionalni kontrolorji (prvostopenjska kontrola) 
Nacionalni kontrolorji preverjajo zagotovitev sofinanciranih produktov in storitev, 
upravičenost prijavljenih izdatkov in skladnost takšnih izdatkov s pravili EU, programskimi 
pravili in nacionalnimi pravili. S tem namenom je vsaka država članica imenovala kontrolorje, 
ki so odgovorni za preverjanje zakonitosti in pravilnosti izdatkov, ki jih prijavi vodilni in 
projektni partner projekta na svojem ozemlju.  
 
Odbor za spremljanje (OzS) 
Odbor za spremljanje usmerja program, nadzira kakovost in učinkovitost izvedbe ter odloča o 
odobritvi ali zavrnitvi projektov za financiranje. Odbor sestavljajo predstavniki obeh držav 
članic, Slovenije in Avstrije. Seznam članov odbora za spremljanje je na voljo na spletni strani 
programa. 
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 Elektronski s istem nadzora (eMS)  

 
Za spremljanje izvajanja, vključno s postopkom prijave in poročanja, bo program sodelovanja 
Interreg SI-AT uporabljal informacijski sistem spremljanja eMS. eMS je sistem spremljanja s 
komunikacijskim portalom, ki omogoča predložitev, odobritev, vodenje in upravljanje 
projektov. Sistem omogoča zbiranje vseh informacij o predloženih in odobrenih projektih, 
njihovem ocenjevanju, izvedbi in dosežkih ter spremembah in zaključevanju. 
 

 PRAVNI OKVIR IN PROGRAMSKI DOKUMENTI 

 
Projekti, ki se izvajajo v okviru programa, morajo biti skladni s pravili EU za strukturne sklade, 
nacionalno zakonodajo in morajo kazati skladnost in povezljivost z regionalnimi, nacionalnimi 
in sektorskimi strategijami/programi razvoja. Dokumenti, ki so navedeni spodaj (seznam ni 
popoln), so na voljo tudi na spletni strani programa www.si-at.eu. 
 
Relevantni programski dokument 

 Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, 2014–2020 (ki je bil odobren s 

Sklepom Evropske komisije št. C (2015) 6470 dne 16. 9. 2015) 

 
Ključni predpisi za evropske strukturne in investicijske sklade (osnovne uredbe EU za obdobje 
2014–2020) 

 Uredba o skupnih določbah (CPR) 
Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, 
Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006 

 Uredba ETS 

Uredba (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
posebnih določbah za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, z vsemi spremembami 

 Uredba ESRR 

Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in 
delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006, z vsemi spremembami 

 Uredba EZTS 

Uredba (EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno 
sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in 
delovanja takih združenj, z vsemi spremembami 
 
 
 

V primerjavi z obdobjem 2007–2013 se bo za predložitev vlog in poročanje o izdatkih 
namesto sistema spremljanja ISAAR uporabljal eMS.  
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Strateški okvir 
 Evropa 2020: Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast, Sporočilo Komisije, 

COM(2010) 2020 končno 
 Donavska strategija: Strategija EU za podonavsko regijo, Sporočilo Komisije 

Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in 
Odboru regij, COM(2010) 715 končno 

 Strategija EU za alpsko regijo (EUSALP, 2015) 
 
Nacionalna/regionalna osnovna pravila 
Poleg pravil EU in pravil programa sodelovanja je treba upoštevati tudi nacionalna pravila. Pri 
tem bi radi izpostavili nekaj primerov: 

 Naročanje blaga in storitev: ne glede na to, ali je upravičenec javni ali zasebni subjekt, 
mora delovati skladno s pravili o javnem naročanju, ki veljajo za javne upravičence.  

 Državna pomoč: če za projekt ali njegove dejavnosti veljajo pravila državnih pomoči, 
je treba upoštevati zgornje meje javnega financiranja ali intenzivnosti pomoči. 

 Pri pripravi in izvajanju projektov se morajo upoštevati veljavni nacionalni zakoni, ki 
urejajo posebna področja projekta, npr. posegi v okolje, naravna in kulturna 
dediščina, gradbeništvo.  

 

 KLJUČNA NAČELA INTERREG SI -AT 

 Usmerjenost k rezultatom 

Velik poudarek v tem programskem obdobju je na usmerjenosti projekta k rezultatom, pri 
čemer se zahtevajo vidni in konkretni rezultati. Pristop usmerjenosti k rezultatom je izražen 
tako v novem programu, kot tudi v projektni intervencijski logiki. 
 
Programska intervencijska logika 
V finančnem obdobju 2014–2020 Evropska unija zahteva, da programi opredelijo 
intervencijsko logiko, ki bo usmerjena v rezultate in bo jasno izkazovala njihov prispevek k 
ciljem strategije Evropa 2020 ter doseganju gospodarske, socialne in teritorialne kohezije. 
Programi morajo financirati projekte, ki zagotavljajo pretvorbo rezultatov »mehkih« 
dejavnosti (raziskave, študije itd.) v konkretne, vidne in trajnostne rezultate. Voditi morajo v 
spremembo (izboljšanje) prvotnega stanja.  
 
Intervencijska logika programa Interreg SI-AT je sestavljena iz štirih prednostnih osi (vključno 
z osjo za tehnično pomoč) in pripadajočih specifičnih ciljev. Za vsak specifični cilj so določeni 
pričakovani rezultati, ki odražajo spremembe, ki jih želi skozi izvajanje projektov program 
doseči za celotno programsko obdobje,. Rezultati in povezane spremembe se merijo s 
kazalniki rezultatov, povezanimi s posameznim specifičnim ciljem programa. 
 
Projektna intervencijska logika 
V projektih mora biti dosledno uporabljen pristop usmerjenosti krezultatom, z jasno 
opredelitvijo rezultatov, ki naj bi bili v projektu doseženi in povezani s teritorialnimi izzivi in 
potrebami (glejte tudi poglavje 2.2 drugega dela o razvoju projektne intervencijske logike). 
 
Soodvisnost projektne intervencijske logike (tj. specifičnih ciljev, dejavnosti, rezultatov in 
pričakovanih rezultatov projekta) s ciljnim specifičnim ciljem programa je predpogoj za 
financiranje projekta. Projekti, ki ne izkazujejo jasne povezave s specifičnim ciljem programa 
in/ali ne prispevajo k ustreznemu pričakovanemu rezultatu programa, ne bodo podprti v 
okviru programa Interreg SI-AT. 
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Slika 3: Povezave med programom in projektno intervencijsko logiko 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Teritorialna ustreznost  

Teritorialna ustreznost je ena ključnih kakovostnih zahtev za financiranje projekta. V celotnem 
projektu mora biti jasno izkazana čezmejna ustreznost, kar pomeni, ugotovljenih problemov 
ne bi bilo možno rešiti na nivoju posamezne države članice:  

 rešitve skupaj razvijejo organizacije v posameznih državah/regijah, ki sodelujejo v 
projektu, s čimer izkažejo jasno čezmejno dodano vrednost, ki presega rezultate, ki bi 
jih lahko sodelujoče države/regije dosegle samostojno; 

 neposredni učinki projekta morajo biti vgrajeni v čezmejni delovni pristop; 
 projekti morajo izkazovati celosten pristop k regionalnemu razvoju s kombinacijo 

tematskega in teritorialnega pristopa. 

Od projektov se zahteva jasen pristop usmerjenosti k rezultatom, ki 

prispeva k specifičnemu cilju programa Interreg SI-AT. 

 Projektni cilji morajo biti osredotočeni na en sam specifični cilj programa v okviru 
izbrane prednostne osi. 

 Prispevek projekta k ustreznemu programskemu rezultatu (in z njim povezanim 
kazalnikom) mora biti jasno izražen. 

 Projektne dejavnosti in neposredni učinki morajo biti logično povezani s ciljnim 
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P
R

ED
N

O
ST

N
A

 O
S 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

Prednostne 
naložbe 

specifičnega cilja 

Podprte 
dejavnosti 

Učinki programa  
(kazalniki 

neposrednih učinkov) 

Rezultati programa  
(kazalniki 

rezultatov) 

Glavni in spcifični 
cilji projekta 

Glavni neposredni 
učinki projekta 

Rezultati 
projekta 



Priročnik o izvajanju projektov za upravičence 

 
1. DEL: O PROGRAMU 
  

20 
___________________________________________________________________________ 

 Ustreznost partnerstva  

Za doseganje otipljivih rezultatov je bistveno vključiti partnerje, ki so najustreznejši in najbolje 
usposobljeni za razvoj, izvedbo, komunikacijo in kapitalizacijo načrtovanih učinkov ter 
rezultatov projekta. Iz tega razloga je treba pri načrtovanju ustreznega partnerstva upoštevati 
tematsko usposobljenost in strokovnost ter geografski in institucionalni pomen.  
 
Partnerstvo naj odraža celostni teritorialni pristop k regionalnemu razvoju, predvidenemu s 
projektom. Vsi partnerji morajo biti vključeni na način, ki izkazuje skupno izvedbo in čezmejno 
dodano vrednost projekta. 

 Trajnost  

Trajnost neposrednih učinkov in rezultatov projekta je ključnega pomena za zagotavljanje 
teritorialnega vpliva in dolgoročnih koristi, ki se nadaljujejo tudi po zaključku projekta in so 
namenjeni doseganju celostnih ciljev projekta. 
 
Projekti morajo tako zagotoviti dolgoročne in ustrezne neposredne učinke ter rezultate, ki 
bodo obstajali tudi po njihovem zaključku. 
 
Za doseganje trajnosti morajo projekti že na samem začetku razviti dolgoročno strateško 
perspektivo, ki bo vodila ka želenim rezultatom namenjenim ciljnim skupinam v daljšem 
časovnem okviru. Z namenom doseganja takšnih dolgoročnih koristi je treba že v fazi 
načrtovanja projekta upoštevati potrebe ključnih deležnikov in institucionalni okvir. 
Pomembno je, da se  že v zgodnji fazi razvoja projekta aktivno vključi vse ključne deležnike. 
 
Rrazlikovati je treba med naslednjimi dimenzijami trajnosti: finančna trajnost (financiranje 
nadaljnjih dejavnosti in naložb, virov za pokrivanje prihodnjih dejavnosti in stroškov 
vzdrževanja itd.), institucionalna trajnost (»lastništvo« projektnih neposrednih učinkov 
(outputov) – katere strukture bodo omogočale obstoj rezultatov projekta tudi po njegovem 
dokončanju). 

 Horizontalna načela  

Horizontalno načelo je načelo, ki ga je treba vključiti v celoten program in vse projekte. Zato 
mora vsak projekt, odobren v okviru programa Interreg SI-AT, prispevati k naslednjim 
horizontalnim načelom. 

 Trajnostni razvoj 

Trajnostni razvoj je v program sodelovanja vključen kot  horizontalnoga načelo. Iz tega razloga 
morajo biti vsi projekti v programu skladni z ustreznimi politikami in pravili. Prijavitelji morajo 
opisati prispevek k trajnostnemu razvoju in pojasniti, kako je načelo trajnosti zasidrano v 
zasnovo projekta in načrtovane dejavnosti.  

 Enake možnosti in nediskriminacija 

V okviru projektov mora biti zagotovljeno, da so izvedene dejavnosti skladne z načelom enakih 
možnosti in ne ustvarjajo nikakršne diskriminacije (zaradi spola, rase ali etnične pripadnosti, 
vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti). 
 
Prijavitelji morajo opisati prispevek k zagotavljanju enakih možnosti in nediskriminacije ter 
pojasniti, kako je načelo enakih možnosti zasidrano v zasnovo projekta in načrtovane 
dejavnosti. 
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Vsi projekti, predloženi v okviru katere koli prednostne osi, naj poleg dejavnosti projekta, ki se 
izrecno nanašajo na zmanjšanje razlik,  vsebujejo ukrepe za spodbujanje enakih možnosti in 
preprečevanje diskriminacije, na primer z aktivnim reševanjem težav, ki so posledica 
demografskih sprememb in neenakosti. Zaželeno je, da vsi projekti vključujejo ukrepe, katerih 
namen je aktivno zmanjševanje posebnih izzivov, ugotovljenih na programskem področju (npr. 
boljša socialna vključenost prikrajšanih skupin). Prav tako je zaželeno, da projekti vključujejo 
načelo dostopnosti brez ovir na vseh ravneh. 

 Enakost moških in žensk 

V okviru projektov mora biti zagotovljeno, da so izvedene dejavnosti skladne z načelom 
enakosti med moškimi in ženskami ter ne ustvarjajo nikakršne diskriminacije. 
 
Prijavitelji morajo opisati prispevek k temu načelu in pojasniti, kako je načelo enakosti 
zasidrano v zasnovo projekta in načrtovane dejavnosti. 
 
Zaželeno je, da projekti, predloženi v kateri koli prednostni osi, vsebujejo ukrepe za 
vključevanje vidika spola, na primer z vključitvijo enake stopnje sodelovanja žensk in moških 
in/ali aktivnim spodbujanjem enakosti spolov.  
 
Na splošno je zelo zaželeno, da projekti, predloženi v okviru katere koli prednostni osi, 
vključujejo tudi dejavnosti za reševanje okoljskih težav in zmanjševanje njihovega vpliva na 
okolje, na primer: 

 Prispevek k zmanjševanju onesnaževanja zraka zaradi transporta in mobilnosti (zlasti 
za potovanja na krajših razdaljah). 

 Prispevek k razvoju zelene infrastrukture in tehnologije. 
 Prispevek k dodatnim priložnostim zaposlovanja, možnostim usposabljanja in 

izobraževanja ter podpornim storitvam v zvezi z varstvom okolja in trajnostnim 
razvojem. 

 Uporaba zelenih javnih naročil na metodološki način. 
 Nadomeščanje osebnih sestankov s sestanki prek spleta, kadar je to mogoče. 
 Organizacija konferenc in dogodkov na trajnosten način (npr. z združevanjem različnih 

sestankov na enem mestu, zmanjševanjem obsega tiskanja in uporabo materialov, ki 
jih je mogoče reciklirati, uporabo video konferenc). 

 
 
 

 


