
 

  

 

 

 

Sklepi 2. zasedanja Odbora za spremljanje  

Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija  

v obdobju 2014-2020 

2. in 3. junij 2016, Šmartno, Goriška Brda (Slovenija) 

 

 

SKLEP 1:  

Člani Odbora za spremljanje so potrdili dnevni red 2. seje Odbora za spremljanje.  

 

SKLEP 2:  

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s trenutnim stanjem izvajanja programa.  

 

SKLEPI 3:  

3.1 Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni z dejavnostmi, ki so se izvajale v skladu s 
komunikacijskim načrtom 2015/2016 za promocijo programa od zadnje seje Odbora za 
spremljanje in z načrtovanimi dogodki in predvideno promocijo odobrenih projektov. 

3.2  Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s prispevkom programa k ustreznim 
makroregionalnim strategijam: strategija EU za Podonavje (EUSDR), strategija EU za alpsko 
regijo (EUSALP) in strategija EU za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR). 

 

SKLEP 4:  

Člani Odbora za spremljanje so bili obveščeni o izpolnjevanju zahtev glede e-kohezije v okviru 
programa. 

 

SKLEP 5:  

Člani Odbora za spremljanje so potrdili ESRR pogodbo o sofinanciranju.   

 

SKLEP 6:  

Člani Odbora za spremljanje so potrdili evalvacijski načrt programa.   

 

SKLEPI 7:  

7.1 Člani Odbora za spremljanje so odobrili 13 projektov. Projekti z akronimi IRIC, SMART 
PRODUCTION, MMO3D, regioWIN in E-SME so bili odobreni v okviru prednostne osi 1. Projekti z 
akronimi Flagship Products, PaleoDiversiStyria, 321 go, SI-MUR-AT in AS-IT-IC so bili odobreni v 
okviru prednostne osi 2. Projekti z akronimi EGTC, REGIO HELP in L2P-2020 Plus so bili odobreni 
v okviru prednostne osi 3.  

7.2 Člani Odbora za spremljanje so sprejeli odločitev, da se 13 projektov odloži.  

7.3 Člani Odbora za spremljanje so sprejeli odločitev, da se 4 projekte zavrne.  



 

  

SKLEP 8:  

Člani Odbora za spremljanje so razpravljali o predlogu za spremembo postopkov v okviru preverjanja 
administrativne ustreznosti in upravičenosti in se odločili, da postopka v danem času ne bodo 
spreminjali.  

 

SKLEP 9:  

Člani Odbora za spremljanje so se strinjali, da bo naslednja, 3. seja Odbora za spremljanje predvidoma 
12. in 13. decembra 2016 v Avstriji.  


