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Osnovne informacije ob 4. razpisu



Območje programa
EU:
• Avstrija
• Francija - Rhône-Alpes, 

PACA, Franche-Comté, 
Alsace

• Italija - Lombardija, 
Benečija, FJK, Trentino, 
Valle d’Aosta, Piemont, 
Ligurija

• Nemčija - okrožji Zgornja
Bavarska in Švabska (na
Bavarskem) ter Tübingen in 
Freiburg (v Baden-
Württembergu)

• Slovenija
Ne-EU:
• Liechtenstein
• Švica



Roki in postopek prijave

Razpis poteka v dveh korakih:

1.Korak

• Izraz interesa 
EoI

• elektronsko

• Rok za 
oddajo 

20.1.2012 do 
14.ure

Evalvacija

• Povabilo 
najkakovost-
nejših
projektov

• Rezultati –
sredi marca 
2012

2. Korak

• Polna prijava 
(AF + PA)

• elektronsko 
in fizično

• Rok za 
oddajo 

27.4.2012 do 
14.ure

Evalvacija

• Rezultati – v 
začetku julija 
2012



Financiranje: 4. RAZPIS

• Povprečna vrednost projektov:  2 Mio € ESRR

• Na voljo za 4. razpis:
1. Prioriteta

Cca. 9,7 Mio €

2. Prioriteta

Cca. 6,5 Mio €

3. Prioriteta

Cca. 7,7 Mio €

Skupaj

24 Mio €



Financiranje: 
STOPNJA FINANCIRANJA

Države EU

• do 76 % iz ESRR

• vsaj 24 % iz nacionalnih javnih virov

Države nečlanice

• v celoti iz nacionalnih virov

• Zato morajo partnerji iz teh držav NUJNO čim-prej kontaktirati
svojo ACP



Financiranje: ZALAGANJE

• ni pred-financiranja

• izplačila na osnovi  plačanih, izkazanih in potrjenih stroškov –
povračila

• od nastanka do povračila stroškov preteče od 4 do 10 mesecev 
ali več

• potrebno dobro finančno stanje in plačilna sposobnost 
partnerjev



Financiranje: ZALAGANJE

VP

FLC

EKPP CAMAJTS

Dokumenti

Sredstva ESRR

PP projektni partner
KON/FLC prvostopenjska nacionalna kontrola
VP/LP vodilni partner
STS/JTS skupni tehnični sekretariat
OU/MA organ upravljanja
PO/CA organ za potrjevanje
EK/EC Evropska komisija



Trajanje projektov

• najdaljši možen čas trajanja: 36 mesecev (brez pripravljalnih 
aktivnosti)

• predviden začetek: september 2012

• zaključek projekta najkasneje: 30.6.2015

• pripravljalne aktivnosti: od datuma prvega pisnega stika
vodilnega partnerja s kontaktno točko v njegovi državi    



Dodatne nacionalne zahteve: 
SPLOŠNO

OBVEZNO:
- pred oddajo EoI vodilni partner – kontaktira svojo ACP
- pred oddajo EoI italijanski partnerji  kontaktirajo svojo ACP
- pred oddajo AF vsak partner kontaktira svojo ACP

PRIPOROČLJIVO:
- pred oddajo EoI vsak partner kontaktira svojo ACP



Dodatne nacionalne zahteve: 
SLOVENIJA

Slovenija
Prvi korak

• Partnerji in prijavitelji bodo po oddaji pozvani k predložitvi 
vprašalnikov

Drugi korak

Poziv prek spletne strani www.cilj3.mop.gov.si in elektronske pošte

Do datuma oddaje projektov (27.4.2012) predložitev:

• Vprašalnika

• Dokumentov za ugotavljanje statusa partnerja

• Dokumentov za ugotavljanje finančnega stanja in plačilne 
sposobnosti

• Dokumentov za zagotavljanje sofinanciranja iz javnih virov



Nacionalno sofinanciranje

Vsi EU partnerji v projektih si morajo zagotoviti nacionalno javno
sofinanciranje (vsaj 24 %) 

Slovenija

• pravne osebe javnega prava in osebe pod javnim nadzorom to 
sofinanciranje lahko zagotavljajo iz lastnih ali drugih javnih virov, 

• pravne osebe zasebnega prava to sofinanciranje lahko zagotavljajo 
LE IZ DRUGIH JAVNIH VIROV - morajo najti javno institucijo, ki bo 
sofinancirala 24% celotne udeležbe slovenskega partnerja v projektu.

Druge države

• v državah je to različno urejeno kontaktirati ACP



Nacionalno sofinanciranje

Vsi EU partnerji v projektih si morajo zagotoviti nacionalno javno
sofinanciranje (vsaj 24 %) 

Slovenija - nacionalno sofinanciranje iz drugih javnih virov

• ni avtomatskega sofinanciranja s strani države,

• letni razpisi MOP za nacionalno sofinanciranje niso zagotovljeni, 
sredstva so omejena,

• druga ministrstva, občine, druge javne institucije – glede na izražen 
interes za rezultate projekta (6. člen Uredbe ETS, UL 45/2010)

podpisano pismo o nameri in parafiran vzorec pogodbe



Upravičene organizacije:
PRAVNI STATUS

• Pravne osebe javnega prava 

• Pravne osebe pod javnim nadzorom

• Pravne osebe zasebnega prava (javno sofinanciranje)



Upravičene organizacije:
VRSTE ORGANIZACIJ

PRIORITETA 1 – Privlačnost in konkurenčnost

• lokalne, regionalne in nacionalne oblasti
• lokalne, regionalne in nacionalne razvojne agencije
• tehnološki in znanstveni raziskovalni centri
• izobraževalni centri in centri za usposabljanje
• javne/zasebne organizacije, ki zastopajo podjetja (grozdi, mreže)
• gospodarske in industrijske zbornice
• zavodi za zaposlovanje
• obrtne in trgovske zbornice



Upravičene organizacije:
VRSTE ORGANIZACIJ

PRIORITETA 2 – Dostopnost in povezljivost 

• nacionalne, regionalne in lokalne oblasti (regije, občine, 
ministrstva)

• javni in neprofitno orientirani prevozniki
• ponudniki javnih storitev
• izobraževalni centri, centri usposabljanja, tehnološki 

raziskovalni centri



Upravičene organizacije:
VRSTE ORGANIZACIJ

PRIORITETA 3 – Okolje in preprečevanje tveganj

• nacionalne, regionalne in lokalne oblasti (regije, občine, 
ministrstva)

• okoljske agencije, agencije za vode, upravljalci zavarovanih 
območij

• energetske agencije in podobne institucije
• tehnološki in znanstveni raziskovalni centri
• NVO na področju okolja, upravljanja z vodami, naravnimi viri  in 

naravnimi nesrečami



Upravičene organizacije
Neposredni proračunski uporabniki 
kot izvajalci projektov

• Projekt financirajo v celoti s svojih integralnih proračunskih 
postavk.

• Sredstva načrtujejo praviloma z notranjo prerazporeditvijo.
• Obrazložitev postavke / projekta v proračunu vključuje 

izvajanje evropskih projektov.
• Projekt izvajajo v Načrtu razvojnih programov (konto!).
• Povračila iz ESRR se stekajo v integralni proračun.
• Ni sofinanciranja iz sredstev MOP.



Upravičeni stroški 

• Stroški zaposlenih (stroški dela in stroški poti in nastanitev za 
zaposlene)

• Stroški zunanjih  izvajalcev in storitev (pravila javnega 
naročanja)

• Investicije (oprema in manjša infrastruktura – vsebinska 
utemeljitev in transnacionalni pomen)

• Finančni stroški

• Splošni stroški (samo neposredni splošni stroški - t.i. 
“overheads” niso upravičeni)



Pričakovanja programa – projektna 
naloga – Terms of Reference



Pričakovanja programa!

• Transnacionalna dodana vrednost
• Umestitev in doprinos k ciklu razvoja politik
• Kakovostno partnerstvo
• Rezultati prilagojeni potrebam ciljnih skupin
• Inovativnost
• Kapitalizacija rezultatov
• Trajnost rezultatov
• Sinergije z iniciativami, programi, projekti
• Vključevanje deležnikov, participacija



Pričakovanja programa:
TRANSNACIONALNOST

Transnacionalna dodana vrednost:

• Transnacionalno zaznane težave,

• transnacionalni pristop za njihovo reševanje,

• širok vpliv na območje programa,

• uravnoteženost – enakovredna zastopanost partnerjev in držav, 

• ne samo skupek lokalnih aktivnosti,

• skupna priprava in izvajanje.



Pričakovanja programa:
CILJNE SKUPINE IN DELEŽNIKI

• Identifikacija ciljnih skupin, njihovih potreb oblikovanje 
ustreznih outputov in rezultatov,

• identifikacija ključnih deležnikov (pristojne institucije in druge 
zainteresirane organizacije ter posamezniki) vključitev v 
aktivnosti projekta, oblikovanje mrež deležnikov v 
državah/regijah in na transnacionalni ravni,

• aktivnosti krepitve sposobnosti in znanj,

• aktivnosti povezovanja, spodbujanja sodelovanja, usklajevanja,

• aktivnosti participacije, vključevanja deležnikov.



Pričakovanja programa:
POLICY CYCLE

Podpora strateški razvojni politiki 
pojasnitev položaja projekta v ciklu strateške razvojne politike
vpliv projekta na razvoj in implementacijo politik
vključitev ključnih deležnikov

1. Analiza politik in priprava 
skupnih strategij

2. Razvoj novih orodij in 
metodologij ter njihovo 
preverjanje (pilotne 
aktivnosti)

3. Izvedba ukrepov.



Pričakovanja programa:
INOVATIVNOST

• Inovativnost projekta na evropski ravni,

• novi pristopi, 

• novi procesi, 

• nova partnerstva, 

• novi outputi in rezultati,

• preveritev obstoječih projektov v bazi projektov. 



Pričakovanja programa:
KAPITALIZACIJA

• Jasna strategija uporabe rezultatov drugih projektov,

• mreženje, sodelovanje in sinergije med projekti grozdenje,

• preveritev obstoječih projektov v bazi projektov,

• spodbujanje uporabe rezultatov projekta med deležniki in drugimi 
potencialnimi uporabniki preseganje zaključka projekta in meja 
vključenih regij in držav,

• Follow-up projekti kombinacija z drugimi finančnimi instrumenti,

• UPORABA REZULTATOV V PRIPRAVI IN IMPLEMENTACIJI POLITIK!



Pričakovanja programa:
PARTNERSTVO

• KLJUČNO

• pri oblikovanju izhajamo iz vsebine,

• usposobljenost partnerjev za izvedbo zastavljenih ciljev in načrtovanih 
rezultatov,

• med-sektorska struktura,

• različne administrativne ravni,

• vključenost predstavnikov ciljnih skupin in deležnikov,

• preseganje minimalne zahteve 3 partnerjev iz 3 držav širok vpliv na 
območje programa,

• obvladljivost,

• uravnoteženost.



Pričakovanja programa:
TRAJNOST

Kako bo projekt zagotavljal obstoj in nadaljnjo implementacijo 
rezultatov: 

• trajna partnerstva,

• trajne strukture,

• trajne aktivnosti,

• vključitev rezultatov projekta v politike,

• nadaljnja implementacija strateških, programskih, 
načrtovalskih dokumentov…



Pričakovanja programa:
SINERGIJE

Sinergije z obstoječimi iniciativami, programi in projekti:

• strateške usmeritve in dokumenti na 
regionalni/nacionalni/mednarodni ravni,

• mednarodne deklaracije, konvencije, vizije, dogovorjene na 
politični ravni,

• mednarodne mreže sorodnih organizacij mulitplikacijski 
učinek,

• projekti drugih programov…



3 prioritete programa
ODPRTI VSI CILJI

Prioriteta 1. Konkurenčnost in 
privlačnost območja Alp

2. Dostopnost in 
povezljivost

3. Okolje in preprečevanje 
tveganj

Cilji 1.1 Krepitev inovacijskih zmogljivosti 
malih in srednje velikih podjetij, 
ustvarjanje ustreznih okolji za njihov 
razvoj ter pospeševanje stabilnega 
sodelovanja med centri za raziskave in 
tehnološki razvoj ter malimi in srednje 
velikimi podjetji.

2.1 Zagotavljanje pravičnega dostopa do 
javnih storitev ter do transportne 
informacijske in komunikacijske 
infrastrukture ter infrastrukture za 
pridobivanje znanja v območju programa.

3.1 Krepitev sodelovanja pri 
okoljevarstvenih vprašanjih.

1.2 Povečevanje razvojnih možnosti na 
podlagi tradicionalnih sektorjev in 
kulturne dediščine ter nastajajočih 
sektorjev na transnacionalni ravni.

2.2 Spodbujanje in izboljševanje dostopa 
do obstoječe infrastrukture in njene 
uporabe zaradi optimizacije gospodarskih 
in družbenih koristi ter za zmanjševanje 
okoljskih posledic.

3.2 Spodbujanje celostnih pristopov k 
urejanju naravnih virov in kulturne krajine.

1.3 Krepitev vloge urbanih območij kot 
gonilne sile trajnostnega razvoja.

2.3 Izboljšanje povezljivosti za okrepitev 
policentričnih prostorskih vzorcev ter 
pripravo podlage za na znanju temelječo 
informacijsko družbo.

3.3 Spodbujanje razvoja učinkovite rabe 
vodnih virov, energije, namenske rabe 
prostora, surovin in drugih naravnih virov.

1.4 Krepitev odnosov med mesti in 
podeželjem ter razvoj obrobnih območij.

2.4 Spodbujanje modelov trajnostne in 
inovativne mobilnosti zlasti v zvezi z 
okoljsko problematiko in vprašanji, ki 
zadevajo človekovo zdravje in 
enakopravnost.

3.4 Spoprijemanje z učinki podnebnih 
sprememb.

2.5 Omilitev negativnih posledic prometnih 
tokov preko Alp.

3.5 Napovedovanje, blažitev in 
obvladovanje vplivov naravnih in 
tehnoloških nesreč.



3 prioritete programa
PREDNOSTNA PODROČJA 

Prior-
iteta

1. Konkurenčnost in 
privlačnost območja Alp

2. Dostopnost in 
povezljivost

3. Okolje in preprečevanje 
tveganj

Cilji 1.1. Obvladovanje 
demografskih sprememb.

2.1 Omilitev negativnih 
posledic prometnih tokov 
preko Alp.

3.1 Koordinacija in upravljanje 
rabe surovin in naravnih virov 
ter za energetsko 
načrtovanje. 

1.2 Krepitev vloge urbanih 
območij kot gonilne sile 
trajnostnega razvoja.

2.2 Spodbujanje modelov 
trajnostne in inovativne 
mobilnosti.

1.3 Odnosi med mesti in 
podeželjem.

2.3 Podpora povezljivosti za 
boljše kosanje s potrebami 
demografskih sprememb v 
družbi. 

1.4 Vlaganje v naravni in 
kulturni kapital kot virov za 
gospodarski razvoj.



Prioritete programa: ToR
1. PRIORITETA

1.1. Obvladovanje demografskih sprememb
• odpravljanje negativnih učinkov in izkoriščanje potencialov
• izboljšanje konkurenčnosti regij prek učinkovitejših javnih storitev in 

infrastrukture.

1.2 Krepitev vloge urbanih območij kot gonilne sile trajnostnega razvoja
• izkoristiti potenciale velikih mest kot motorjev rasti
• mesta kot kreativna in inovativni urbani sistemi.



Prioritete programa: ToR
1. PRIORITETA

1.3. Odnosi med mesti in podeželjem
• na eni strani metropole, ki se širijo - težave s suburbanizacijo, izgubo 

naravnega okolja, 
• na drugi strani praznjenje podeželja - izguba funkcionalnosti,
• potrebni novi načrtovalski pristopi v upravljanju prostora.

1.4 Vlaganje v naravni in kulturni kapital kot virov za gospodarski razvoj
• trajnostna rast – eko-inovacije in nizkoogljičnost,
• energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije,
• skozi razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije.



Prioritete programa: ToR
2. PRIORITETA

2.1. Omilitev negativnih posledic prometnih tokov preko Alp
• izboljšanje varnosti prevozov,
• Izboljšanje prometnih tokov prek obstoječe infrastrukture.

2.2. Spodbujanje modelov trajnostne in inovativne mobilnosti
• izboljšanje povezav, razvoj logističnih vozlišč, nove multimodalne rešitve,
• koordinacija strategij in načrtov mobilnosti v regijah – izboljšanje 

povezljivosti, kakovosti in zanesljivosti prometnih sistemov.

2.3. Podpora povezljivosti za boljše kosanje s potrebami demografskih 
sprememb v družbi

• izboljšanje dostopnosti storitev.



Prioritete programa: ToR
3. PRIORITETA

3.1. Koordinacija in upravljanje rabe surovin in naravnih virov ter za 
energetsko načrtovanje

• soočanje in reševanje konfliktov na področju upravljanja naravnih virov in 
energetskega načrtovanja,

• razvoj načrtovalskih orodij za boljšo energetsko učinkovitost s poudarkom 
na obnovljivih virih energije, 

Druge teme, ki še niso bile obravnavane v projektih Območja Alp, so 
dobrodošle.



Viri informacij



Viri informacij
VSEBINA

• Projektna naloga: “Terms of Reference” - vsebinska priporočila 
specifična za 4. razpis

• Operativni program Območja Alp: “Operational Programme Alpine 
Space” – osnovni dokument vsebinskega izvajanja programa: SWOT, 
strategija, prioritete, cilji, ciljne skupine

• Končno poročilo ocene učinkov programa Območje Alp: “Alpine Space
Programme Impact Assessment” – v letu 2010 izdelana evalvacija 
učinkov projektov programa s priporočili za orientacijo projektov v 
naslednjih razpisih

• Povzetki posebnih tematskih delavnic programa
1. Soočanje z demografskimi spremembami: “Coping with Demographic

Change”
2. Soočanje s podnebnimi spremembami: “Coping with Climate Change”
3. Potenciali za konkurenčnost: “Potentials for Competitivness” (v 

pripravi)
• Baza odobrenih projektov na spletni strani programa – kaj je že bilo 

financirano (kapitalizacija in inovativnost)



Viri informacij
TEHNIČNE INFORMACIJE

• Projektna naloga: “Terms of Reference” – osnovne tehnične 
informacije specifične za 4. razpis

• Operativni program Območja Alp: “Operational Programme
Alpine Space” – osnovni dokument tehničnega izvajanja 

• Priročnik za izvajanje programa: “Programme Implementation
Handbook” – vse tehnične informacije za pripravo in izvajanje 
projektov, vzorci pogodb, vzorci časovnic, izračun urnih 
postavk…

• Pravila upravičenosti stroškov: “Eligibility Rules”
• Vodnik za izpolnjevanje Izraza interesa: “Guidance for filling in 

Expression of Interest”
• Vodnik za izpolnjevanje Prijavnice: “Guidance for filling in 

Application Form”



Viri informacij

Slovenija
www.cilj3.mop.gov.si

Nacionalna kontaktna točka: 
Eva Stare
e: eva.stare@gov.si
t: 01 478 7023

Program:
www.alpine-space.eu

Druge države:
Nacionalne kontaktne točke za Območje Alp (ACP), kontakti na spletni strani 

programa



Hvala za pozornost!


