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Sklepi 2. zasedanja Odbora za spremljanje 
Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 

v obdobju 2014-2020 
25-26. maj 2016, Keszthely (Madžarska) 

 

 

SKLEP 1:  

 

Člani Odbora za spremljanje so potrdili dnevni red. 

 

SKLEP 2:  

 

Člani Odbora za spremljanje so se seznanili z zaključevanjem programa 2007-2013 in izvajanjem 
programa 2014-2020.  

 

SKLEP 3:  

 

Člani Odbora za spremljanje so zavrnili 35 administrativno neustreznih in neupravičenih vlog oddanih 
v okviru prvega roka za oddajo vlog v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska. 

 

SKLEP 4:  

 

Člani Odbora za spremljanje so potrdili projekt v okviru prve prioritete »Green Exercise«. 

 

SKLEP 5:  

 

Člani Odbora za spremljanje so se odločili, da za naslednji rok za oddajo vlog v okviru PS Interreg V-A 
SI-HU za obdobje 2014-2020 ne bodo spreminjali izbornega postopka. 
Člani Odbora za spremljanje so potrdili naslednji rok za oddajo vlog, ki je 25. julij 2016. 

 

SKLEP 6:  

 

Člani Odbora za spremljanje so razpravljali o Pogodbi o sofinanciranju v okviru PS Interreg V-A SI-HU 
za obdobje 2014-2020 in se odločili, da jo bodo potrdili v okviru pisne procedure.  

 

SKLEP 7:  

 

Člani Odbora za spremljanje so potrdili letno poročilo o izvajanju 2014/2015 v okviru PS Interreg V-A 
SI-HU za obdobje 2014-2020. 
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SKLEP 8:  

 

Člani Odbora za spremljanje so potrdili letni komunikacijski načrt za leto 2016 okviru PS Interreg V-A 
SI-HU za obdobje 2014-2020. 

 

SKLEP 9:  

 

Člani Odbora za spremljanje so razpravljali o Evalvacijskem načrtu v okviru PS Interreg V-A SI-HU za 
obdobje 2014-2020 in se odločili, da jo bodo potrdili v okviru pisne procedure.  

 

SKLEP 10:  

 

Člani Odbora za spremljanje so potrdili razdelitev sredstev tehnične pomoči po posameznih kategorijah 
okviru PS Interreg V-A SI-HU za obdobje 2014-2020. 

 

SKLEP 11:  

 

Člani Odbora za spremljanje so bili obveščeni o izvajanju promocijskih dejavnosti programa in 
projektov v okviru PS Interreg V-A SI-HU za obdobje 2014-2020 in o prispevku programa k Podonavski 
strategiji.  

 

SKLEP 10:  

 

Člani Odbora za spremljanje so bili obveščeni o izvajanju e-kohezije v okviru programa.  

 
 


