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Sklepi 5. zasedanja Odbora za spremljanje 

Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 

v obdobju 2014-2020 

5. - 6. julij 2017, Moravske Toplice (Slovenija) 

 
 

SKLEP 1:  
 

Člani Odbora za spremljanje so potrdili dnevni red.  
 

SKLEP 2:  
 

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

 

SKLEP 3:  
 

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni z platformo ESI Funds Open Data Platform, ki jo je 
predstavil predstavnik Evropske Komisije. 

 

SKLEP 4:  
 

Člani Odbora za spremljanje so potrdili Letno poročilo o izvajanju programa za leto 2016 za PS Interreg 
V-A SI-HU za obdobje 2014-2020. Člani Odbora za spremljanje so dali mandat Organu upravljanja in 
Skupnemu sekretariatu, da vključi dogovorjene spremembe v dokument in ga naloži v sistem SFC in 
odda na Evropsko komisijo še preden bo potrjen zapisnik 5. seje Odbora za spremljanje.  

 

SKLEP 5:  
 

Člani Odbora za spremljanje so bili  seznanjeni  z  delom  skrbnika  za  nepravilnosti  Organa upravljanja. 

 

SKLEP 6:  
 

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni s prvimi rezultati prve evalvacije programa. 
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SKLEP 7:  
 

Člani Odbora za spremljanje so bili seznanjeni z aktivnostmi izvedenimi na področju izvajanja promocije 
programa in projektov. 

 
SKLEP 8:  
 

8.1 Člani Odbora za spremljanje so razpravljali o osmih, potrdili pa so sedem projektov. V okviru 1. 
prioritete so potrdili projekte z akronimi SIHU11 TELE-KA-LAND, SIHU96 MURA RABA TOUR, 
SIHU145 HOURSE BASED TOURISM – HBT in SIHU163 GardEN, v okviru 2. prioritete so potrdili 
projekte z akronimi HU123 e-documenta Pannonica, SIHU149 Back in the day in SIHU142 E-
CONOMY. 

 
8.2 Člani Odbora za spremljanje so štiri projekte odložili: SIHU168 HOUSES, SIHU164 LEN2 in SIHU138  

Pannon Feeling iz 1. prioritetne osi in projekt z akronimom SIHU156 Folk Music Heritage iz 2. 
prioritetne osi.  

 
8.3 Člani Odbora za spremljanje so zavrnili 7 projektnih vlog. 

 
SKLEP 9:  
 

Člani Odbora za spremljanje so sprejeli odločitev o datumu zaključka 4. roka javnega razpisa za 
predložitev vlog, ki bo 14. novembra 2017, do 12.00 ure. 

 

 
 
 
 


