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RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 Priročnik o izvajanju projektov za upravičence

 Predloga Izjave vodilnega partnerja

 Predloga Izjave projektnega partnerja

 Vzorec pogodbe o sofinanciranju

 Vzorec sporazuma o partnerstvu
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Priročnik o izvajanju 
projektov za upravičence
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OBJAVA JAVNEGA RAZPISA

• KDO? Organ upravljanja - SVRK

• KDAJ? 18. december 2015, 2. rok za oddajo 

25. julij 2016

• KJE? Uradni list RS, spletna stran www.si-hu.eu (razpisna 
dokumentacija)

• KOMU JE NAMENJEN?  slovenskim in madžarskim 
prijaviteljem

• VIR FINANCIRANJA? sredstva ESRR
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SESTAVA PARTNERSTVA

• vsaj en PP iz SLO in en iz HU ali EZTS registriran v eni 
od sodelujočih držav (priporočeno ne več kot 6 PP)

• VP iz programskega območja

(razen v izjemnih primerih)

5



UPRAVIČENI PRIJAVITELJI
• 1. prioriteta:

 Lokalne, regionalne, javne in državne javne uprave/institucije in njihove organizacije, kot na 
primer uprave nacionalnih/naravnih parkov, organi za upravljanje z gozdovi, kulturne 
institucije, muzeji, lokalne akcijske skupine, organizacije, ki so kompetentne na področju 
transporta itd.;

 Podjetja v državni lasti;

 Nevladne organizacije, neprofitne organizacije (vključno s pravnimi osebami, ki so  
ustanovljene v skladu z zasebnim pravom in imajo neprofitni status ter namen delovanja), 
turistična društva, organizacije za upravljanje turističnih destinacij;

 Cerkvene institucije/organizacije na Madžarskem;

 Zbornice in strokovna združenja

 EZTS
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UPRAVIČENI PRIJAVITELJI
• 1. prioriteta:

 Lokalne, regionalne in državne javne uprave/institucije in njihove organizacije;

 Nevladne organizacije;

 Izobraževalne ustanove, vključno z rehabilitacijskimi centri;

 Zdravstvene ustanove, ponudniki socialnih storitev;

 Uradi za zaposlovanje, različne oblike strokovnih zbornic;

 Kulturne institucije in organizacije;

 Akterji na področju preprečevanja tveganj in obvladovanja izrednih razmer;

 EZTS.
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VELIKOST IN TRAJANJE PROJEKTOV
VELIKOST:
 1. prioriteta: vsaj 50.000 EUR ESRR sredstev

ne več kot 2.000.000 EUR ESRR
 2. prioriteta: vsaj 20.000 EUR ESRR sredstev

ne več kot 350.000 EUR ESRR

TRAJANJE:
 največ 36 mesecev
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DELEŽ SOFINANCIRANJA

 Iz programa se lahko financirajo samo upravičeni
izdatki, pri čemer lahko sofinanciranje ESRR znaša do 
največ 85 % skupnih upravičenih stroškov; vsaj 15% 
je potrebno zagotoviti iz drugih virov.
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MERILA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA

 skupno načrtovanje (obvezno)

 skupno izvajanje (obvezno)

 skupno osebje

 skupno financiranje

Projekt je upravičen do sofinanciranja, če so izpolnjena vsaj 
tri merila čezmejnega sodelovanja
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ZAČETEK IN ZAKLJUČEK PROJEKTA

 Kot prvi možni začetek projekta je 1. januar 2015

 Zaključek projekta je datum naveden v 

Pogodbi o sofinanciranju 

(najkasneje do 31. 12. 2022).
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DRŽAVNA POMOČ

 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 trgom. (Člen 107(1) 
PDEU (Pogodbe o delovanju Evropske unije)
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PRIPRAVA PROJEKTA
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PROJEKTNA 
LOGIKA 
INTERVENIRANJA
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Povečanje števila 
nočitev v programskem 

območju

Povečanje števila 
skupnih na novo razvitih 

čezmejnih turističnih 
produktov 
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Skupen razvoj novih, 
inovativnih turističnih 

produktov in storitev na 
manj razvitih območjih 

(6c) Ohranjanje, varstvo, 
promocija ter razvoj 
naravne in kulturne 

dediščine

1. Prednostna os 
/naložba Podprti ukrep

Programski kazalnik 
neposrednega učinka

Programski kazalnik 
rezultata



PREDLOŽITEV VLOGE
 Vlogo je možno oddati skozi celotno obdobje 

trajanja razpisa do porabe sredstev. 
 Na spletni strani bodo objavljeni roki, do 

katerih bo potrebno oddati vlogo, da bo lahko 
obravnavana na naslednjem zasedanju 
Odbora za spremljanje.

 Vlogo lahko predloži le Vodilni partner in sicer 
izključno preko eMS

 Vloga mora biti v dvojezični obliki (slovenščini 
in madžarščini), razen povzetka ta mora biti v 
SI, HU in EN
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IZBOR PROJEKTOV
• Postopek izbora v dveh fazah

1. Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti (ne bo poziva k 
dopolnitvi vlog)

2. ocenjevanje kakovosti (merila strateškega in operativnega ocenjevanja)

• Posebna pozornost bo namenjena ocenjevanju specifičnih meril upravičenosti 
(izločitveni kriteriji) in specifičnih vodilnih načel za posamezno prednostno 
os/naložbo

• 60% 

• Dokončen sklep o odobritvi/zavrnitvi/odložitvi/postavitvi na rezervno lestvico da 
Odbor za spremljanje programa
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Podpora v času razpisa
Skupni sekretariat Interreg V-A Slovenija-Madžarska
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Sektor za upravljanje čezmejnih programov
Trubarjeva 11
SI-2000 Maribor

Kontaktni osebi za razpis:
Jasmina Litrop                        
tel. + 386 (0)1 400 31 62
e-pošta: si-hu.svrk@gov.si

Agnes Gombas
tel. + 386 (0)1 400 31 53
e-pošta: si-hu.svrk@gov.si
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Podpora pri razvoju projektov
Nacionalni organ v Sloveniji
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje

Kontaktna oseba: Urška Trojar
tel. + 386 (0)1 400 34 75
e-pošta: urska.trojar@gov.si

Nadomestna kontaktna oseba: Vanja Jevremov
tel. + 386 (0)1 400 31 48
e-pošta: vanja.jevremov@gov.si
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Podpora pri razvoju projektov

Nacionalni organ na Madžarskem
Urad predsednika vlade
Državni sekretariat za mednarodne zadeve

Dóra Horváth

tel. + 36-1-795-6077

e-pošta: dora.horvath@me.gov.hu
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