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O čem se bomo pogovarjali?

 Kratka osvežitev znanja o programih Interreg

 Kje so še priložnosti na programih Interreg?

 Kako se lotiti branja obsežne razpisne dokumentacije?

 Delavnica: 

 Primeri dobre prakse z razpravo

 Priprava projektnega predloga SI-HU



3

Programi Interreg
Vrste in temeljne značilnosti
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Slovenija sodeluje v 2014-2020 v:
 a) čezmejnih programih sodelovanja: 

 1. Interreg V-A Slovenija–Avstrija,

 2. Interreg V-A Slovenija–Madžarska, 

 3. Interreg V-A Slovenija–Hrvaška in 

 4. Interreg V-A Italija–Slovenija; 

 b) transnacionalnih programih sodelovanja: 

 1. Interreg V-B Območje Alp 2014–2020, 

 2. Interreg V-B Srednja Evropa 2014–2020, 

 3. Interreg V-B Podonavje 2014–2020, 

 4. Interreg V-B Mediteran 2014–2020 in 

 5. Interreg V-B Adrion 2014–2020; 

 c) medregionalnih programih sodelovanja: 

 1. Interreg Europe 2014–2020, 

 2. Interact III 2014–2020, 

 3. ESPON 2014–2020 in 

 4. URBACT III 2014–2020. 
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Čezmejni programi
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Transnacionalni programi
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Medregionalni programi
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Do plačila je dolgo…

 Za slovenske upravičence znaša stopnja ESRR 
sofinanciranja 85 % upravičenih stroškov. 

 Sofinanciranje poteka po načelu naknadnih povračil že 
plačanih upravičenih stroškov z zamikom, potrebnim za 
kontrolo upravičenosti stroškov in aktivnosti. Denar za 
plačilo tekočih stroškov morajo torej upravičenci 
zalagati.

 Sredstva ESRR so izplačana neposredno vodilnim 
partnerjem projektov; ti jih nato posredujejo ostalim 
projektnim partnerjem.
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Programi Interreg
Kje so še priložnosti?
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Porabljeno v 1. in 2. razpisu:

PO1: 4,9 mio €, PO2:14,4 mio € in 

PO3: 1,7 mio €.

Na voljo še 22 mio €.
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Čezmejni programi
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PO2: Ohranjanje in trajnostna raba 

naravnih in kulturnih virov 
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PO3: Zdrava, varna in dostopna 

obmejna območja
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Kako se lotiti priprave 

projekta?
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Pravila uspešnega načrtovanja

 Dobra prijava je rezultat sodelovanja vseh projektnih 
partnerjev

 Je specifična, ne splošna (ne rešuje sveta) 

 Poglejte že izvedene projekte evropskega teritorialnega 
sodelovanje v bazi KEEP (http://www.keep.eu) 

 Poiščite, kaj je bilo na programskem območju že 
sofinancirano 

 Preverite, če niso za vašo idejo primernejši ostali 
programi 

 Redno spremljajte spletne strani programov za sveže 
informacije 

http://www.keep.eu/
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Dober projekt vsebuje… 
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Obsežno branje
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Intervencijska logika za projekte
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Kako razmišljati?
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Dobro partnerstvo

 Relevantno: vloga v izvajanju razvojne politike; vključuje 
ključne akterje, ki lahko dosežejo projektne cilje 

 Kompetentno: partnerji imajo ustrezne izkušnje in 
kompetence 

 Uravnoteženo: geografsko, sektorsko, glede upravnih 
ravni 

 Ciljno: zgodnje vključevanje relevantnih deležnikov 
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Pravila poročanja 

 poročevalsko obdobje: 6 mesecev 

 prvo poročilo se začne od meseca uradnega začetka 
projekta (uradni začetek projektov je določen v 
prijavnici) 

 poročilo mora biti prvostopenjski kontroli oddano v 15 
dneh po zaključku poročevalskega obdobja; poročilo in 
zahtevek za povračilo sredstev mora biti sekretariatu 
programa predloženo v roku 3 mesecev po končanem 
poročevalskem obdobju 

 če izdatki niso pravočasno validirani, se lahko prenesejo 
v naslednje poročevalsko obdobje. Zamuda pri 
poročanju je lahko največ eno obdobje. Dveh 
poročevalskih obdobij se ne sme združiti v en certifikat. 
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Upravičeni stroški
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Stroški osebja 
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Administrativni stroški

 Povračilo na podlagi pavšalne stopnje: 15% upravičenih 
stroškov osebja.

 Izdatki se samodejno generirajo/izračunajo v okviru 
elektronskega sistema.

 Ni dokazovanja o dejanskem nastanku in plačilu.

 Ni jih potrebno zavajati na ločeno stroškovno mesto 
projekta.
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Potni in namestitveni stroški 

 Stroški se nanašajo na izdatke za potovanja in namestitev 
zaposlenih v organizaciji upravičenca za naloge, ki jih zahteva 
izvajanje projekta (npr. udeležba na projektnih sestankih, srečanjih 
z organi programa, udeležba na seminarjih, konferenc, itd).

 Upravičeni izdatki:

 potni stroški,

 dnevnica,

 stroški namestitve,

 stroški vizuma.
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Stroški zunanjih 

strokovnih izvajalcev in storitev

 Javni in zasebni izvajalci ali fizične osebe, ki niso 
zaposleni v organizaciji projektnega partnerja. 

 Dokazilo o izbirnem postopku skladno s predpisi o 
javnem naročanju.

 Pogodbo / naročilnico ali pisni dogovor, ki določa, katere 
storitve bodo zagotovljene, z jasnim sklicevanjem na 
projekt in program.

 Dokazilo o opravljeni storitvi / dobavi oz. pridobljenih 
dosežkih (npr. študije, promocijsko gradivo, fotografska 
dokumentacija)
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Izdatki za opremo

 Ta stroškovna kategorija se nanaša na izdatke, ki jih ima 
upravičenec pri nakupu, najemu ali zakupu opreme, ki 
je nujna za izvedbo projekta. 

 Izdatki za opremo so omejeni na naslednje elemente: 
a) pisarniška oprema; 

b) strojna in programska informacijska oprema; 

c) pohištvo in druga oprema; 

d) laboratorijska oprema; 

e) stroji in instrumenti; 

f) orodja ali naprave; 

g) vozila; 

h) druga posebna oprema, ki je potrebna za operacijo.
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Delavnica
Primeri dobre prakse 
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Guide2Visit

 PO1- Privlačna regija

 PSC - Povečevati privlačnost z diverzifikacijo in s 
čezmejno integracijo trajnostne turistične ponudbe na 
programskem območju na osnovi zaščite elementov 
kulturne in naravne dediščine.

 Pozicioniranje, promoviranje in prodaja obmejnega 
območja (Porabje, Őrség, Göcsej, Hetés, Lendava, 
Murska Sobota in Ptuj) kot privlačne turistične 
destinacije, s specifičnimi elementi naravne in kulturne 
dediščine posameznih območij, razvoj v enotno 
atrakcijo, v kompleksen produkt.
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Iron Curtain Cycling
 Splošni cilj projekta je povečati domačo in mednarodno 

privlačnost SI-HU odseka kolesarske poti EV 13 ter promocija 
trajnostnega turizma z naravno in kulturno dediščino

 Cilj je izboljšanje integracije SI-HU obmejnih območij (z 
vzpostavitvijo kolesarske povezave skozi novo točko za 
prestop meje), zato da mejna črta naj ne predstavlja več 
fizične ovire v vsakdanjih stikih med naselji oz. turističnih 
stikih med schengenskima državama. 

 Mednje sodi tudi enotna čezmejna mreža ponudnikov 
storitev s privlačnimi, konkurenčnimi, k obisku projektnega 
območja nagovarjajočimi programskimi paketi. 

 Vse to bi prispevalo k večjemu številu domačih in tujih gostov 
v prostoru, podaljšal bi se v destinaciji prebiti čas, povečala bi 
se tudi število nočitev in potrošnja na lokalni ravni. 
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E-CONOMY

 PO2: Regija sodelovanja

 Programski specifični cilj: Povečati zmogljivosti 
sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelosti v 
čezmejnih odnosih

 Cilj projekta: Splošni cilji projekta so krepitev 
sodelovanja med institucijami, ki delajo na področju 
razvoja območij, regionalnega razvoja. In s 
sodelovanjem teh institucij, spodbujanje gospodarskega 
razvoja slovensko-madžarske obmejne regije, ter 
krepitev gospodarske kohezije. 
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Delavnica
Pripravimo projekt SI-HU
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Razmislek 1 – 5 min

 PO

 Kakšen problem bo 
reševal moj 
projekt?

 Glavni cilj projekta 
(specifični cilj 
programa)



66

E-CONOMY

 PO2: Regija sodelovanja

 Programski specifični cilj: Povečati zmogljivosti 
sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelosti v 
čezmejnih odnosih

 Cilj projekta: Splošni cilji projekta so krepitev 
sodelovanja med institucijami, ki delajo na področju 
razvoja območij, regionalnega razvoja. In s 
sodelovanjem teh institucij, spodbujanje gospodarskega 
razvoja slovensko-madžarske obmejne regije, ter 
krepitev gospodarske kohezije. 
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Razmislek 2 – 5 min

 Partnerji – kdo 
in koliko?

 Tip organizacij

 Lokacija
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E-CONOMY
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Razmislek 3 – 5 min

 Trajanje projekta

 Budžet, skupni, grobo po partnerjih
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E-CONOMY
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Razmislek 4 – 10 min

 Delovni sklopi

 Aktivnosti

 Kje in kdaj se pojavljajo potovanja?

 Kje in kdaj se pojavljajo stroški investicij?

 Kje in kdaj se pojavljajo stroški zunanjih izvajalcev?
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Razmislek 5 – 15 min

 Budžetiranje
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E-CONOMY Bistra
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Hvala za pozornost!

VPRAŠANJA?

Lidija.tusek@bistra.si

02 7480 259

mailto:Lidija.tusek@bistra.si

