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 UVOD 

1.1 Zahteve partnerstva  

V programu lahko sodelujejo zlasti upravičenci posamezne prednostne naložbe, kot je 
opredeljeno v tem poglavju. Vodilni partnerji morajo imeti sedež na programskem območju. 
Institucije s sedežem zunaj programskega območja so lahko le projektni partnerji, kar pa mora 
biti ustrezno utemeljeno v prijavnici1.  
 
Minimalna zahteva je vsaj en projektni partner iz Avstrije in en partner iz Slovenije ali EZTS, 
registriran v eni od sodelujočih držav, v katerem so člani iz obeh držav članic. Največje 
priporočeno število projektnih partnerjev je 6.  
 
Vsi partnerji morajo imeti pravne, finančne in operativne zmogljivosti za sodelovanje v 
programu.  
 
Vrste upravičencev iz naslova posamezne prednostne naložbe so navedene v nadaljevanju: 
 

Vrste upravičencev v okviru prednostne naložbe 1(b) 

 Zasebne in javne institucije za podporo podjetjem (inkubatorji, tehnološki parki, 
znanstveni parki, kompetenčni centri, centri 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. 

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 nevladne organizacije, ki delujejo na področju 
varstva in ohranjanja narave, okolja, prostorskega načrtovanja, javnega prevoza, 
kulture in turizma. 

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 tveganj, prostorskega načrtovanja ter druge raziskovalne 
organizacije.  

                                                           
1 Organizacije s sedežem zunaj programskega območja, toda v Evropski uniji, lahko postanejo projektni partnerji le 
v ustrezno utemeljenih primerih. Upoštevati je treba, da mora biti v primeru odobritve projekta za dejansko 
sodelovanje partnerjev iz regij EU, ki so zunaj programskega območja, izpolnjen ta pogoj, da države članice, v 
katerih imajo omenjeni partnerji sedež, sprejmejo vse izvedbene določbe v zvezi z upravljanjem, nadzorom in 
revizijo. 
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 Združenja in nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva voda in narave, 
biotske in geološke raznovrstnosti ter okolja. 

Vrste upravičencev 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, zdravja, energije, kvalifikacij in trga 
dela, nevladne organizacije in združenja socialno izključenih, združenja za otroke itd.). 

1.2 Zahteve in načelo vodilnega partnerja  

Partnerji med sabo imenujejo vodilnega partnerja za posamezen projekt, ki postane glavni 
upravičenec ob podpisu pogodbe o sofinanciranju. Vodilni partner prevzame naslednje 
odgovornosti: 

 V pogodbi, ki med drugim vključuje določbe o zagotavljanju stabilnega finančnega 
upravljanja dodeljenih sredstev projekti in določbe o povračilu neupravičeno plačanih 
zneskov, opredeli ureditev razmerij s sodelujočimi partnerji v projektu. 

 Odgovoren je za zagotovitev izvedbe celotnega projekta. 
 Zagotovi, da so bili izdatki, ki temeljijo na zahtevkih sodelujočih partnerjev v projektu, 

plačani za namen izvajanja projekta in ustrezajo dejavnostim, o katerih so se 
dogovorili partnerji. 

 Preverja, da so izdatke, ki jih predložijo sodelujoči partnerji v projektu, potrdili 
kontrolorji. 

 Odgovoren je za prenos prispevka ESSR na sodelujoče projektne partnerje v projektu.  
 
Poleg navedenih odgovornosti je vodilni partner odgovoren tudi za: 

 
 Zbiranje informacij s strani projektnih partnerjev, navzkrižno preverjanje potrjenih 

dejavnosti z napredkom projekta ter predložitev poročil skupnemu sekretariatu; 
 Podpis pogodbe o sofinanciranju; 
 Uskladitev sprememb projekta s skupnim sekretariatom in drugimi projektnimi 

partnerji. 
 

1.3 Velikost in trajanje projekta  

V programu lahko sodelujejo projekti, ki zaprošajo  vsaj 50.000 EUR sredstev ESSR, 
priporočljivo pa je, da zaprošeni znesek ne presega 3 mio. EUR sredstev ESSR.  
 
Priporočeno trajanje projekta je do 36 mesecev. Kot prvi možni začetek projekta je datum 
oddaje vloge v sistemu eMS. Datum zaključka projekta je datum, določen v pogodbi o 
sofinanciranju, toda najpozneje 31. decembra 2022. 

Partnerji se morajo zavedati, da lahko odsotnost predplačil in časovni zamiki med 
nastankom izdatkov in njihovim povračilom povzročijo težave v denarnem toku. To je lahko 
zlasti pomembno za zasebne ustanove in združenja. 
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1.4 Sofinanciranje  

Iz sredstev programa se lahko financirajo le upravičeni izdatki, pri čemer lahko sofinanciranje 
ESRR krije največ 85 % skupnih upravičenih stroškov. Vsaj 15 % mora biti zagotovljenih iz 
drugih virov.  

 
Če za projekt ali del dejavnosti projekta veljajo pravila o državni pomoči, se mora za projekt 
upoštevati zgornja meja javnega sofinanciranja 
 
Za vse avstrijske projektne partnerje je zelo priporočljivo, da se pred prijavo projektnih 
dejavnosti v eMS posvetujejo z regionalnimi organi, da si  zagotovijo skladnost projekta z 
regionalnimi strateškimi interesi ter dobijo potrditev, če je za ta namen predvideno regionalno 
sofinanciranje.  
 

1.5 Merila za čezmejno sodelovanje  

Vsi projektni partnerji morajo dejavno sodelovati za doseganje učinkov in rezultatov ter 
njihove predvidene uporabe. 
 
Da bi bil projekt upravičen do financiranja, morajo biti izpolnjena vsaj tri od naslednjih 
čezmejnih meril.  
 
Skupni razvoj 

 K razvoju projekta prispevajo vsi partnerji. 
 Partnerji določijo delovanje projekta. Skupni razvoj ciljev in učinkov, proračuna, 

časovnega okvira, odgovornosti in delitve nalog za doseganje ciljev. 
 Identifikacija znanja in izkušenj, ki jih v projekt prispeva posamezni partner, in kaj 

posamezni partnerji pričakujejo od projekta. 
 
Skupna izvedba 

 Vodilni partner je odgovoren za celotno izvedbo projekta; vsi partnerji so odgovorni 
za posamezne dele izvedbe. 

 Vsak projektni partner je odgovoren za predvidene naloge za doseganje ciljev in mora 
zagotoviti, da so izvedene potrebne dejavnosti, doseženi postavljeni mejniki in 
razrešeni nepričakovani izzivi pri izvedbi. 
 

Skupno osebje 
 Vsi projektni partnerji imajo opredeljeno vlogo in za izpolnjevanje te vloge 

razporejeno ustrezno osebje. 
 Osebje usklajuje svoje dejavnosti z drugimi sodelujočimi v dejavnostih in si redno 

izmenjuje informacije. 
 Treba se je izogibati nepotrebnemu podvajanju funkcij v različnih partnerskih 

organizacijah. 
 
Skupno financiranje 

 Projekt ima skupni proračun, ki je dodeljen partnerjem glede na dejavnosti, ki jih 
opravljajo.  

 Proračun vključuje letne cilje porabe.  
 
Projektni partnerji sodelujejo pri razvoju in izvedbi projekta. Poleg tega sodelujejo tudi pri 
financiranju, imenovanju osebja ali pri obojem. 
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1.6 Državna pomoč  

 
Na splošno velja, da so javna nepovratna sredstva nezdružljiva s pravili Skupnega trga, če 
izkrivljajo ali bi lahko izkrivljala konkurenčnost v Evropski uniji. Pravila skupnosti o državnih 
pomočeh omejujejo in določajo izjeme za pomoči, ki se lahko zagotovijo iz javnega 
financiranja.  
 
Državna pomoč je opredeljena kot katera koli pomoč države članice ali pomoč iz njenih virov 
v kakršni koli obliki, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenčnost z dajanjem prednosti 
nekaterim podjetjem pri proizvodnji določenega blaga, če vpliva na trgovanje med državami 
članicami, ki ni skladno z notranjim trgom2. Pomembno je omeniti, da pojem podjetje zajema 
vse subjekte, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, ne glede na njihov pravni status in način 
financiranja. Zato je pri določitvi, ali se uporabljajo pravila o državnih pomočeh, pomembna 
vrsta dejavnosti, ki jih opravlja neko podjetje.  
 
Poleg pravil EU in pravil Programa sodelovanja je treba upoštevati tudi nacionalna pravila. 

V Sloveniji uporabo ustrezne sheme državnih pomoči urejajo interne smernice SVRK o 

odobravanju državnih pomoči/de minimis za programe ETS v obdobju 2014–2020. 

V Avstriji se uporabljajo naslednje sheme državnih pomoči: pomoč de minimis in dodatno; 

 na Štajerskem »Richtlinie des Landes Steiermark für die Beteiligung an den 

Programmen zur Europäischen Territorialen Zusammenarbeit (ETZ) – Interreg« (v 

okviru uredbe o splošnih skupinskih izjemah – GBER); 

 na Koroškem: KWF-Programm »INTERREG Va – grenzüberschreitende wirtschaftliche 

Kooperation« – regionalna shema državne pomoči (ki med drugim temelji na KWF – 

Rahmenrichtlinie v okviru uredbe o splošnih skupinskih izjemah – GBER). 

 
Ta zgornja meja velja za sredstva EU in za vsa javna nepovratna sredstva (vključno nacionalne, 
regionalne in lokalne ravni). 
 
Naslednja pravila določajo, ali je prejeta podpora državna pomoč. Pravila o državnih pomočeh 
veljajo le za ukrepe, ki izpolnjujejo vsekriterije, navedene v členu 107(1) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije. 
 
Podjetje 

Prejemnik pomoči je podjetje, ki opravlja gospodarsko dejavnost v okviru projekta.  
 
Podjetje je vsak subjekt, ki izvaja dejavnost tržne narave in na trgu ponuja blago in storitve, ne 
glede na svojo pravno obliko in način financiranja. Pravila o državni pomoči veljajo tudi za 
neprofitne subjekte, če konkurirajo podjetjem, ki opravljajo profitno dejavnost. Pri odločanju 
o tem je edini veljavni kriterij dejstvo, ali podjetje opravlja gospodarsko dejavnost v okviru 
projekta ali ne.  
 
Prenos državnih virov 
Pravila o državnih pomočeh zajemajo le ukrepe, ki vključujejo prenos državnih virov (vključno 
z nacionalnimi, regionalnimi ali lokalnimi organi, javnimi bankami in ustanovami itd.). 

                                                           
2 Člen 107(1) PDEU (Pogodbe o delovanju Evropske unije) 
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Prav tako ni nujno, da je pomoč odobrila država sama. Lahko jo je odobrilo tudi zasebno ali 
javno posredniško telo, ki ga je imenovala država. Slednje bi  veljalo v primerih, ko zasebna 
banka dobi pooblastilo za upravljanje sheme pomoči MSP, ki jo financira država. 
 
Finančni transferji, ki pomenijo državne pomoči, so lahko v različnih oblikah: ne le nepovratna 
sredstva ali nižje obrestne mere, ampak tudi posojila, dopustitev pospešenega amortiziranja, 
kapitalske injekcije, cenovni popusti itd. 
 
Gospodarska prednost 
Pomoč je gospodarska prednost, ki je podjetje ne bi imelo v okviru običajnega poslovanja. V 
nadaljevanju je navedenih nekaj primerov: 

- Podjetje kupi/najame zemljišče v javni lasti po ceni, ki je nižja od tržne; 
- Podjetje proda zemljišče državi po ceni, ki je višja od tržne; 
- Podjetje ima privilegiran dostop do infrastrukture brez plačilapristojbine; 
- Podjetje pridobi tvegani kapital od države pod ugodnejšimi pogoji, kot bi ga pridobilo 

od zasebnega vlagatelja. 
 
Selektivnost 
Državna pomoč mora biti selektivna in tako vplivati na ravnovesje med določenimi podjetji in 
njihovimi konkurenti. »Selektivnost« ločuje državno pomoč od tako imenovanih »splošnih 
ukrepov« (ukrepov, ki se uporabljajo brez razlikovanja za vsa podjetja v vseh gospodarskih 
sektorjih v državi članici (npr. večina davčnih ukrepov na nacionalni ravni)). 
 
Shema je »selektivna«, če imajo organi, ki jo upravljajo, določene diskrecijske pravice. Kriterij 
selektivnosti je izpolnjen tudi, če shema velja le za del ozemlja države članice (v primeru vseh 
regionalnih in sektorskih shem pomoči). 
 
Vpliv na konkurenčnost in trgovino 
Pomoč mora imeti potencialni vpliv na konkurenčnost in trgovino med državami članicami. 
Zadostuje, če je mogoče dokazati, da je upravičenec vključen v gospodarsko dejavnost in da 
deluje na trgu, na katerem trgujejo države članice. Vrsta upravičenca s tega vidika ni 
pomembna (celo neprofitne organizacije lahko sodelujejo v gospodarskih dejavnostih). 
 
Komisija je zavzela stališče, da manjši zneski pomoči (pomoč de minimis v višini do 200.000 Eur 
celotnih javnih pomoči v 3 proračunskih letih na upravičenca) nimajo pomembnega vpliva na 
konkurenčnost in trgovino med državami članicami. Zato meni, da takšna pomoč ne spada v 
okvir člena 107(1) pogodbe o delovanju EU (TFEU). 
 
Vse to pomeni, da se lahko konkretna javna sredstva, ki štejejo kot državna pomoč, dodelijo 
le z upoštevanjem pravila Skupnosti, ki omogoča takšno stopnjo nepovratnih sredstev. To se 
bo presodilo za vsak projekt posebej. Nacionalni/regionalni organi bodo zagotovili informacije, 
ki bodo vključene v posebne smernice in s katerimi bo pojasnjeno, ali podpora projektu ali 
njenegovemu delu lahko pomeni državno pomoč. Večina ustreznih pomoči za čezmejne 
projekte so pomoči de minimis in sheme državnih pomoči, vključenih v Uredbo o splošnih 
skupinskih izjemah – GBER, v okviru katerih so opredeljeni različni pragi intenzivnosti pomoči 
glede na povezane dejavnosti in kategorije pomoči. 
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1.7 Prihodki  

Na splošno velja, da bodo upravičeni izdatki projekta (in posledično prispevka ESSR) zmanjšani 
glede na neto prihodke, ki jih ustvari projekt v času izvajanja in tri leta po zaključku ali do 
datuma za predložitev dokumentov o zaključku programa, karkoli od tega je prej (podrobna 
pojasnila o prihodkih iz naslova projektov so v četrtem delu, poglavje 2.3.2). 

1.8 Spremembe projekta  

Med izvajanjem projekta se lahko pojavi potreba po spremembi prijavnice, da bi bila ta 
prilagojena dejanskim potrebam in omogočala uspešen zaključek projekta ter doseganje 
zastavljenih ciljev.  
 
Glede na osredotočenost se lahko pojavijo te tri vrste sprememb projekta: 

 sprememba projektnega partnerstva; 
 spremembe stroškovnega načrta; 
 sprememba delovnega načrta; 
 podaljšanje trajanja projekta. 

 
V odvisnosti od vpliva na projekt razlikujemo med majhnimi in velikimi spremembami 
projekta. Preden se predložijo Skupnemu sekretariatu, morajo biti vse spremembe projekta 
utemeljene in dogovorjene med projektnimi partnerji. Spremembe morajo odobriti 
programska telesa.  
 
Majhne spremembe: 
Majhne spremembe so prilagoditve projekta, ki nimajo pomembnega vpliva na cilje in/ali 
njegovo izvedbo. Vključujejo lahko administrativne/vodstvene zadeve ter načrt dela in 
stroškovni načrt v okviru omejitev, ki jih omogoča program. Majhne spremembe lahko 
odobrijo Skupni sekretariat in vključeni organi sofinanciranja. Lahko se dogovorijo, da bo 
odločitev sprejeta na ravni OzS. 
 
Primeri majhnih sprememb: 

 majhne prilagoditve delovnega načrta (spremembe, ki ne vplivajo na vrsto in uporabo 
načrtovanih neposrednih učinkov in naložb, majhne spremembe dosežkov in 
rezultatov, npr. sprememba vrednosti neposrednih učinkov ne presega 20 % prvotno 
odobrenih vrednosti); 

 prerazporeditev sredstev med stroškovnimi kategorijami ne presega vsote 20 % 
skupnih upravičenih stroškov projekta; 

 podaljšanje trajanja projekta za manj kot 12 mesecev od datuma zaključka, 
določenega v pogodbi o sofinanciranju. 

 
 
 

Pravila, ki urejajo prihodke, ne veljajo za projekte, ki so predmet državnih pomoči in pomoči 
de minimis. 

 

Vodilni partnerji morajo o vsaki morebitni potrebni spremembi projekta nemudoma 
obvestiti Skupni sekretariat. V vsakem primeru sprememba ne sme vplivati na doseganje 
kazalnikov rezultatov. 
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Velike spremembe: 
Velika sprememba je kakršno koli odstopanje od zadnje verzije odobrene prijavnice, ki presega 
prilagodljive omejitve majhnih sprememb. Gre za posebne spremembe in jih je mogoče 
odobriti le v ustrezno utemeljenih primerih. Velike spremembe odobri OzS. 
 
Primeri velikih sprememb, ki jih odobri OzS:  

 podaljšanje trajanja projekta za več kot 12 mesecev od datuma zaključka, določenega 
v pogodbi o sofinanciranju,  

 spremembe projektnega partnerstva (zamenjava partnerja, umik partnerja, dodatni 
partner), 

 sprememba finančnega načrta (vpliv na znesek odobrenih sredstev ESSR), 
 prerazporeditev sredstev med stroškovnimi kategorijami presega vsoto 20 % skupnih 

upravičenih stroškov projekta, 
 spremembe vrednosti neposrednih učinkov, ki presegajo 20 % prvotno odobrenih 

vrednosti.  

 
V primeru sprememb administrativnih elementov (npr. sprememba kontaktnih podatkov, 
bančnega računa, zakonitega zastopnika) mora vodilni partner čimprej obvestiti Skupni 
sekretariat. Skupni sekretariat bo potem analiziral prošnjo vodilnega partnerja in, če potrebno, 
odprl ustrezen del v eMS. Vodilni partner bo tako lahko posodobi informacije v eMS. 
 
Postopek zahtevka za spremembe projekta 
Ko se projektni partnerji dogovorijo o spremembi projekta, mora projektni partner o 
dogovorjenih spremembah projekta obvestiti Skupni sekretariat.  
 
Vodilni partner mora izpolniti »prošnjo za spremembo« in jo poslati prek eMS. Zahtevana 
sprememba projekta mora biti jasno opisana in  utemeljena, vključno z vzrokom in učinki 
predlaganih sprememb projekta. Tehnično podporo v celotnem postopku spremembe 
projekta zagotovi Skupni sekretariat. 
 
Ko vodilni partner predloži spremembo projekta, Skupni sekretariat preuči predloženo prošnjo 
in izvede postopke odločanja glede na vrsto spremembe projekta. V primeru majhnih 
sprememb lahko odločitev sprejme Skupni sekretariat, pri večjih spremembah pa se pripravi 
gradivo za OzS in člani OzS sprejmejo dokončno odločitev. 

Spremembe projekta se lahko odobrijo le, če projekt še vedno dosega glavne kazalnike in 
rezultate projekta in/ali programa. 
 
Na splošno velja, da sprememba projekta lahko nastopi največ dvakrat v okviru trajanja 
projekta. 
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Če je izid postopka pozitiven, Skupni sekretariat 
vodilnemu partnerju odobri možnost spremembe 
prijavnice v eMS. Vodilni partner nato posodobi ustrezne 
dele prijavnice (partnerstvo, delovni načrt ali stroškovni 
načrt) skladno z odobreno prošnjo za projektne 
spremembe. Če je treba k prošnji za projektne 
spremembe predložiti dodatne podporne dokumente 
(npr. izjava partnerja, izjava o umiku), jih je treba prenesti 
v eMS kot priloge popravljene prijavnice. 
 
Skupni sekretariat preveri popravke v prijavnici. Od 
vodilnega partnerja lahko zahteva, naj predloži dodatna 

pojasnila in/ali dopolnitve k prijavnici, če opravljene spremembe v eMS in s tem povezane 
pojasnjevalne informacije niso zadostne.   
 
Na podlagi končne predložitve popravljene prijavnice v eMS Skupni sekretariat obvesti 
vodilnega partnerja o končni odločitvi glede zaprošene projektne spremembe. 

1.9 Revizijska sled in trajanje lastništva  

Projektni partnerji se morajo zavedati, da mora lastništvo neposrednih učinkov, ki imajo značaj 
naložb v infrastrukturo ali produktivnih naložb, uresničenih v okviru projekta, obdržati 
posamezni projektni partner vsaj pet let po končnem plačilu upravičencu, po potrebi pa tudi v 
obdobju, določenem v pravilih o državnih pomočeh. Primeri, kjer bi nastale kršitve pravil3 
glede trajnosti: 

 premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja4, 
 bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali  pogoje izvajanja naložbe, 
 sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu 

neupravičeno prednost.  
 

2. KAKO RAZVITI DOBER PROJEKT?  

 
Priprava projektne vloge je zahteven proces, zlasti z vidika sodelovanja. Običajno se začne s 
prvo projektno zamislijo, ki se razvija s pomočjo prispevkov prihodnjih projektnih partnerjev 
in skladno z usmeritvami programa. Zato je priporočljivo upoštevati strukturo prijavnice,  saj 
se le tako lahko zagotovijo vse pričakovane informacije, ne da bi bilo kaj izpuščeno. To poglavje 
služi kot pomoč pri pripravi vaše prijavnice. Vsebuje praktična navodila za razvoj od prvotne 
projektne zamisli do uspešne vloge. Naslednja poglavja vas vodijo skozi potek dela od 
projektne zamisli do vloge, ki je pripravljena za predložitev (kot je prikazano na sliki 1). 
 

 

  

                                                           
3Skladno z Uredbo ES št. 1303/2013, člen 71(4), to ne velja za projekt, pri katerem preneha proizvodna dejavnost 

zaradi stečaja, ki ni posledica goljufij. 
4Ta zahteva velja 10 let po končnem plačilu upravičencu (razen če je upravičenec SME) ali v veljavnem časovnem 

okviru skladno s pravili o državnih pomočeh v primeru podpore, izdane pod pogoji državne pomoči. 

Obveznosti iz naslova 
pogodbe o sofinanciranju in 
partnerskega sporazuma z 
vidika revizij, zadržanja 
podpornih dokumentov in 
trajnosti neposrednih 
učinkov ostanejo veljavne po 
kakršni koli spremembi 
projekta. 
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Slika 1 – Razvoj projekta: od projektne zamisli do uporabe  

 

 
 

2.1 Podpora v okviru programa  

Skupni sekretariat zagotavlja naslednje informacije in podporo pri razvoju projekta in pripravi 
vlog: 
 

 informacije o programu in javnem razpisu; 
 informacije o pripravi in predložitvi vlog; 
 organizacija informativnih delavnic (predvideni datumi in dnevni red so na voljo na 

spletni strani); 
 objava pogostih vprašanj in odgovorov;  
 objava informacij o odobrenih projektih na spletni strani programa. 
 

Podporo pri posebnih vsebinskih temah projekta, vključno z informacijami o državni pomoči, 
iskanju projektnih partnerjev ali informacije o nacionalnem/regionalnem sofinanciranju (to 
velja le za projektne partnerje s Koroške in Gradiščanskega), zagotavljajo predstavniki obeh 
držav članic (nacionalni in regionalni organi).  
 

Skupni sekretariat Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko  
Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in 
finančne mehanizme 
Sektor za upravljanje čezmejnih programov 
Trubarjeva 11, SI-2000 Maribor 

Kontaktna oseba: Mojca Trafela 
tel. 00386 (0)1 400 3167 
e-pošta: si-at.svrk@gov.si 
Kontaktna oseba: Natalie Majcenovič 
tel. 00386 (0)1 400 3153  
e-pošta: si-at.svrk@gov.si 

www.si-at.eu 

 

Priprava stabilnega projektnega 
stroškovnega načrta

Razvoj komunikacijskega načrta projekta

Določitev strukture upravljanja

Opredelitev jasne in dosledne 
intervencijske logike in delovnega načrta

Vzpostavitev ustreznega partnerstva

Razprava in vrednotenje pomena 
projektne zamisli
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Predstavniki 
držav članic 
(nacionalni in 
regionalni organi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slovenija 
Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko  
Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in 
finančne mehanizme 
Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje 

Kontaktna oseba: Mateja Vegič 
tel. 00386 (0)1 400 3169 
e-pošta: mateja.vegic@gov.si 
Nadomestna kontaktna oseba:  
Urška Trojar 
Tel. 00386 (0)1 400 3475 
e-pošta: urska.trojar@gov.si 

 
Avstrija 
R M B - Regionalmanagement Bgld GmbH 
Marktstraße 3, Technologiezentrum Eisenstadt, A-
7000 Eisenstadt 

Kontaktna oseba: Harald Ladich 
tel. 0043 (0) 9010 2424 
e-pošta: harald.ladich@rmb.co.at 

Amt der Steiermärkischen Landesregierung  
Abt. 17 - Landes- und Regionalentwicklung 
Trauttmansdorfgasse 2, A-8010 Graz 

Kontaktna oseba: Sabina Cimerman 
tel. 0043 (0) 316 877 5833 
e-pošta: sabina.cimerman@stmk.gv.at 

Amt der Kärntner Landesregierung, Abt. 3 – 
Gemeinden und Raumordnung, Uabt. Orts- und 
Regionalentwicklung 
Mießtaler Straße 1, A-9021 Klagenfurt 

Kontaktna oseba: Thomas Schicho 
tel. 0043 (0) 50536 13161 

              e-pošta: thomas.schicho@ktn.gv.at 
KWF Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds  
Völkermarkterring 21-23, A-9020 Klagenfurt 

Kontaktna oseba: Walter Gregori 
tel. 0043 (0) 463 55 800 24 
e-pošta: gregori@kwf.at 

 

 
Priporočljivo je, da se v projektu, ki se sofinancira v okviru programa sodelovanja Interreg V-A 
Slovenija-Avstrija, pred oddajo vloge vsak projektni partner poveže s pristojnim 
nacionalnim/regionalnim organom in pridobi potrebne informacije o vsebini, državni pomoči 
itd. Izkušnje so pokazale, da tak pristop omogoča uspešno pripravo projekta, s čimer se je 
mogoče izogniti nepričakovanim izgubam EU sredstev ali vračilom v primeru odobritve 
projekta.         
                                                                                                                                            

2.2 Razvoj projektne intervencijske logike  

Povezave in sinergije med programi, ki se sofinancirajo iz Evropske unije, in odobrenimi 
projekti so v obdobju 2014–2020 še pomembnejše, kot so bile v prejšnjih obdobjih. Zato je 
treba projekte strukturirati skladno s posebno intervencijsko logiko, upoštevajoč nameravane 
spremembe kot podlago za usmeritev v rezultate. Projektna intervencijska logika mora 
določati, kako bo dosežena želena sprememba. Ustrezno mora odražati trenutno stanje (npr. 
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težavo), vzroke zanj in spremembo, ki naj bi bila dosežena z izvedbo načrtovanih dejavnosti v 
okviru projekta. Prav tako mora nakazati dejavnosti, s pomočjo katerih bo dosežena 
sprememba. 
 
Naslednja slika ilustrira različne sestavine projekta in osnovna vprašanja, na katera je treba 
odgovoriti med razvojem projekta.    
 
 

Slika 2: Kako razviti projektno logiko interveniranja? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
V vsakem projektu je treba jasno navesti, zakaj je potreben, katere čezmejne zadeve ali težave 
bo reševal in kakšne spremembe (rezultati projekta) bodo posledica izvajanja projektnih 
dejavnosti. Ti predvideni rezultati morajo odražati želeno spremembo in potrebo po prenosu 
v posebne projektne cilje.  
 
Po določitvi projektne intervencijske logike  (ki se 
začne s prvotnim stanjem in konča s predvideno 
spremembo) se opredelijo predpogoji, dejavnosti in 
neposredni učinki, potrebni za doseganje ciljev in 
rezultatov.  
 

2.3 Vzpostavitev ustreznega projektnega partnerstva  

Kakovost projekta je močno odvisna od celostne strukture partnerstva. Dobro partnerstvo 
združuje vse veščine in sposobnosti ustreznih institucij, potrebnih za reševanje zadev, ki jih 
pokriva projekt, z namenom doseganja zastavljenih ciljev.  
 
Pri izgradnji partnerstva je treba upoštevati naslednje splošne vidike: 

Projektna intervencijska logika 
mora biti skladna s specifičnimi 

cilji programa Interreg SI-AT. 
 

Katero spremembo 
potrebuje programsko 
področje? 

Težava

Katera težava 
je bila 
ugotovljena?

Sprememba

Katera 
sprememba je 
potrebna?

Kako 
predlagana 
sprememba 
ustreza ciljem 
programa?

Specifični cilji

Kateri so nameni 
projekta, izhodišča 
in cilji?

Dejavnosti/ 
nep. učinki 
(outputi)

Katere dejavnosti/ 
neposredni učinki 
bodo povzročili 
spremembo?

Katere ciljne 
skupine bodo 
zajete?

Rezultati

Kateri so rezultati 
projekta?

Kako zagotoviti 
trajnost 
rezultatov?

Kako rezultati 
projekta 
prispevajo k 
potrebovani 
spremembi? 
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 Partnerstvo naj bo osredotočeno na institucije, ki so bistvenega pomena za doseganje 
projektnih rezultatov (npr. tematsko, geografsko, raven upravljanja).  

 Kot projektni partnerji naj sodelujejo le institucije, katerih interesi so tesno povezani 
s projektnimi cilji in načrtovanimi intervencijami. Prav tako morajo biti sposobne 
ustvariti močne povezave s ciljnimi skupinami projekta. 

 Uporabiti je treba pristop, ki temelji na rezultatih, in sicer z vključevanjem institucij, ki 
naj bi realizirale in nato izvajale neposredne učinke in rezultate projekta. Zagotoviti je 
treba, da imajo ustrezne kompetence (npr. če je namen projekta razviti okoljske 
politike, je treba vanj vključiti okoljske organe).  

 Vzpostaviti je treba uravnoteženo partnerstvo, in sicer z vidika števila sodelujočih 
institucij iz posamezne države. Porazdelitev projektnih dejavnosti, odgovornosti in 
rezultatov mora biti ustrezno uravnotežena.  

 Treba je zagotoviti, da so odločevalci (npr. ministrstva) neposredno vključeni v 
partnerstvo (kjer potrebno) ali da jih je mogoče učinkovito doseči prek projektnih 
partnerjev. 

 Kjer potrebno se kot vir znanja naj vključijo strokovne organizacije (npr. univerze, 
znanstvene ustanove).  

 Velikost partnerstva naj bo obvladljiva (priporočeno je največ 6 partnerjev). Pri 
pripravi projekta naj ne bo cilj čim večje število partnerjev. 

 Treba je zagotoviti predanost partnerjev že od samega začetka.  
 Institucije zunaj programskega območja naj bodo vključene le v izjemnih in dobro 

utemeljenih primerih. Njihovo sodelovanje mora zagotavljati jasno korist za 
programsko območje in dodano vrednost za partnerstvo. 

 
Če projektne dejavnosti za izvedbo ustrezne projektne vsebine zahtevajo vključevanje 
posebnih institucij (poleg projektnih partnerjev), so lahko le-te opisane v ustreznem delu 
prijavnice. Upoštevajte, da te pridružene institucije niso odgovorne za izpolnjevanje zahtev 
partnerstva in da izdatki, ki jih imajo te institucije, niso upravičeni v okviru upravičenih 
stroškov projekta. Pridružene institucije ne morejo sodelovati kot zunanji izvajalci in so 
ponavadi institucije, ki so odgovorne za določene politike (npr. lahko nudijo strateški input, 
pomagajo izboljšati projektne cilje, koordinirajo deleženike v državi ...). 
 
Vodilni partner prevzema vlogo »motorja« partnerstva, usklajuje delo partnerjev ter deluje 
kot povezava med projektom in programom (organ upravljanja in skupni sekretariat). 
 

2.4 Razvoj stabilne vodstvene strukture projekta  

Stabilno vodenje projekta omogoča uvedba kakovostnih vodstvenih orodij. Partnerstvo je 
organizirano po načelu vodilnega partnerja. To pomeni, da je med partnerji, ki izvajajo 
projekt, ena institucija imenovana kot vodilni partner in deluje kot projektni vmesnik s 
programom (OU in skupnim sekretariatom) in je odgovoren za uspešno izvedbo celotnega 
projekta.  Vodilni partner je odgovoren tudi za zagotavljanje stabilnega vodenja projekta 
(vključno z notranjo komunikacijo med projektnimi partnerji).  
 
Priporočljivo je, da se na ravni vodilnega partnerja in projektnih partnerjev vzpostavi projektna 
vodstvena skupina, ki jo sestavljajo projektni vodja, finančni vodja in vodja komunikacijskih 
aktivnosti, s čimer se zagotovita dober pretok informacij in koordinacija.   
 
Spodnja slika ponazarja odnose med programom, vodilnim partnerjem in projektnimi 
partnerji. 
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 Odgovornost za izvedbo projekta 
 Zagotavljanje stabilnega vodstva projekta 
 Usklajevanje med partnerji 

Slika 3: Struktura vodenja projekta 

 
 
 
 

 

2.5 Vzpostavitev ustrezne projektne komunikacije  

Pri izvajanju projekta pomembno vlogo igra komunikacija, ki zahteva natančno načrtovanje in 
zadostne vire (človeške in finančne). Komunikacijske dejavnosti projektom pomagajo pri 
doseganju nameravane spremembe in načrtovanih projektnih rezultatov.  
 
Komunikacijski cilji projektov morajo biti povezani z:  

 dvigovanjem ozaveščenosti,  
 spreminjanjem vedenja ali mišljenja,  
 spreminjanjem pristopa, 
 širjenjem znanja.  

 
Za vse projekte mora biti pripravljen komunikacijski načrt. Za to obstaja več načinov, koristno 
pa je upoštevati naslednje: 

 načrtovanje (določanje ciljev, opredelitev ciljnih skupin in ciljev), 
 ukrepanje (vzpostavitev ustrezne strategije/pristopa projekta za doseganje ciljev), 
 vrednotenje (redno preverjanje, če in v kolikšni meri so dejavnosti učinkovite). 
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Hkrati ni dovolj, da je v okviru projekta opredeljen cilj kot npr. »dvigovanje ozaveščenosti« ali 
»obveščanje o dejavnostih in rezultatih«. Komunikacijski cilji morajo ustrezati načelu 
»SMART«, torej jasno določeni, natančni, izvedljivi in merljivi.   

 
Ko so komunikacijski cilji projekta in ciljne skupine jasno določeni, je pomembno razmisliti o 
tem, kako bodo v okviru projekta doseženi cilji (»Kateri pristop?«) in s kakšnimi ukrepi (»Katere 
dejavnosti?«). Komunikacijski cilji, povezani z ozaveščanjem in znanjem, so najpogosteje 
povezani s pristopom prenosa informacij in sporočil (običajno se uporablja izraz 
»diseminacija«) v obliki pripovedovanja. Obstajajo pa tudi mnoga druga komunikacijska 
orodja/pristopi.  
 
Z vidika komunikacijskih ciljev, povezanih z odnosom in vedenjem, komunikacija najpogosteje 
vključuje deležnike, na katere vpliva (odprt in pregleden dialog, nadgradnja predhodno 
razširjenega znanja ali ozaveščenosti).  

Komunikacijske dejavnosti in načrtovan stroškovni načrt morajo biti opisani v delovnem 
paketu »Komunikacija«.  
 
Več informacij o komunikacijskih zahtevah v zvezi z navodili za informiranje in obveščanje je 
na voljo v 6. delu tega priročnika.  

2.6 Vzpostavitev ustreznega stroškovnega načrta projekta  

Stroškovni načrt projekta mora temeljiti na načelu dejanskih stroškov5, upoštevajoč načela 
ustreznosti stroškov in dobrega finančnega upravljanja (tj. ekonomičnost, učinkovitost in 
uspešnost). Stroškovni načrt projekta mora zato odražati delovni načrt, tj. dejavnosti, dosežke 
in neposredne učinke, ki jih načrtujejo posamezni projektni partnerji z namenom doseganja 
načrtovanih rezultatov. 

                                                           
5 Razen v primeru uporabe možnosti poenostavljenih stroškov za izračun stroškov pri stroškovnih kategorijah stroški 

osebja in pisarniški in administrativni izdatki. Več informacij najdete v 4. delu. 

»Komunikacijo« je treba razumeti kot strateško projektno orodje, ki prispeva k doseganju 
projektnih ciljev. Ne more biti samo »dodatek« na koncu projekta. 
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ustrezno 
uporabljeni?
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Pri načrtovanju stroškovnega načrta projekta je pomembno, da se načrtuje na ravni vsakega 
partnerja in da se sredstva dodelijo glede na stroškovno kategorijo, delovni sklop in obdobje 
poročanja.  
 
Pri dodelitvi stroškovneganačrta po obdobjih poročanja je treba upoštevati naslednje 
elemente:  

 Praviloma so obdobja poročanja od datuma začetka projekta šestmesečna.  
 Stroškovni načrt, dodeljen za posameznim obdobjem poročanja, mora temeljiti na 

oceni dejanskih plačil v posameznem obdobju poročanja. Posledično stroškovni načrt 
le delno odraža izvajane dejavnosti v posameznem obdobju. Če se dejavnost izvaja 
proti koncu obdobja poročanja, se lahko z njo povezano plačilo izvrši šele v naslednjem 
obdobju, zaradi česar je treba stroške načrtovati za naslednje obdobje poročanja. 
Stroškovni načrt je treba načrtovati realistično in ne sme biti prenapihnjen.  

 

Slika 4: Načrtovanje proračuna projekta  

 
 

2.7 Od projektne zamisli  do projektnih rezultatov  

Razvoj projektne zamisli in končno odločitev o projektu, ki jo sprejme Nadzorni odbor 
programa o sodelovanju v postopku, ki vključuje več korakov, ki jih je treba upoštevati na ravni 
projektnega partnerstva in programskih organov. Nekateri najpomembnejši koraki so 
prikazani na sliki 5.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stroškovni 
načrt projekta 

Delovni sklop 
1

Dejavnosti 
vodilnega 
partnerja

Dejavnosti 
projektnega 
partnerja 1

Delovni sklop 
2

Dejavnosti 
projektnega 
partnerja 2

Skupni stroški 
projekta 

Stroški po delovnem 
paketu 

Stroški posameznih 
neposrednih 

učinkov/dejavnosti 
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Slika 5: Od projektne zamisli do projektnih rezultatov 

 
 
 

 


