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Osnovne informacije ob usmerjenih
razpisih



Območje programa
EU:
• Ciper
•  Francija: 4 regije 
•  Grčija
•  Italija: 18 regij
•  Malta
•  Portugalska: 2 regiji 
•  Slovenija
• Španija: 6 regij in dve avtonomni 

mesti 
• Združeno kraljestvo: Gibraltar 

IPA:
• Hrvaška
• Bosna in Hercegovina
•  Črna gora
• Albanija



Teme: 1. RAZPIS

Inovativne rešitve na področju obnovljivih virov energije in 
energetske učinkovitosti v mediteranskih mestih in regijah 

Prioriteta 1: Krepitev inovacijskih 
zmožnosti

•cilj 1.1. Promocija inovativnih 
tehnologij

•cilj 1.2. Krepitev strateškega 
sodelovanja med akterji 
gospodarskega razvoja in javnimi 
institucijami

TEMA: Krepitev inovacijskih 
zmogljivosti MSP na področju 
OVE in URE

Prioriteta 2: Varstvo okolja in 
spodbujanje trajnostnega 
prostorskega razvoja

•cilj 2.2. Promocija obnovljivih virov 
energije in izboljšanja energetske 
učinkovitosti

TEMA: Razširjanje inovativnih 
rešitev na področju OVE in URE 
v Mediteranskih mestih



Teme: 2. RAZPIS

Krepitev aktivnosti mediteranskih pristanišč in dostopnosti EU 
preko enostavnejših normativ in boljše uporabe informacijskih 
tehnologij 

Prioriteta 3: Izboljšanje mobilnosti in 
teritorialne dostopnosti

• cilj 3.1. Izboljšanje pomorske dostopnosti



Financiranje: 
VREDNOST PROJEKTOV

• Vrednost ESRR v projektu:  od 1 do 3 Mio €
• Integrirano upravljanje s sredstvi ESRR in IPA
• Na voljo za usmerjena razpisa:

1. Razpis 
1.  prioriteta

8,6 Mio € ESRR

1,6 Mio € IPA

1. Razpis
2. prioriteta

6,4 Mio € ESRR

1,7 Mio € IPA

2. Razpis
3. prioriteta

16,9 Mio € ESRR

327 000 € IPA



Financiranje: 
STOPNJA FINANCIRANJA

Slovenija, Ciper, Malta

• do 85 % iz ESRR

• vsaj 15 % iz nacionalnih javnih virov

Francija, Grčija, Italija, Portugalska, Španija, Združeno kraljestvo

• do 75 % iz ESRR

• vsaj 25 % iz nacionalnih javnih virov

Kandidatke in potencialne kandidatke (IPA)

• do 85 % iz IPA

• vsaj 15 % iz nacionalnih virov ali lastnih sredstev partnerja



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



Oddaja prijave: 
ROKI

1. RAZPIS

Inovativne rešitve na področju 
obnovljivih virov energije in 
energetske učinkovitosti v 
mediteranskih mestih in 
regijah

• Rok: 12.4.2012 ob 8 zvečer 

2. RAZPIS
Krepitev aktivnosti 
mediteranskih pristanišč in 
dostopnosti EU preko 
enostavnejših normativ in 
boljše uporabe informacijskih 
tehnologij

• Rok: 27.4.2012 ob 8 zvečer 



Oddaja prijave:
NAČIN ODDAJE

1. prek spletne aplikacije PRESAGE 
• validirana prijavnica

2. prek običajne pošte (velja poštni žig z uro oddaje)
• natisnjena, podpisana, žigosana in validirana prijavnica
• podpisana in žigosana pristopna pisma vseh partnerjev
• podpisani in žigosani obrazci “pedagogic file” vsakega partnerja
• podpisane in žigosane izjave o državnih pomočeh za vsakega 

partnerja
• podpisane in žigosane izjave zunanjih partnerjev (opazovalcev)

3. elektronsko prek e-pošte
• pdf verzija validirane prijavnice
• skenirana pristopna pisma, obrazci “pedagogic file” in izjave o 

državnih pomočeh vseh partnerjev in izjave zunanjih partnerjev
• opis strukture vodenja projekta, opis ekonomske in institucionalne 

trajnosti, opis pilotnih aktivnosti, izpolnjen logični okvir



Trajanje projektov

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

• predviden začetek: jeseni 2012

• zaključek projekta najkasneje: 30.6.2015

• pripravljalne aktivnosti: od datuma začetka priprave do oddaje 
prijave



Upravičene organizacije:
PRAVNI STATUS

• Pravne osebe javnega prava 

• Pravne osebe pod javnim nadzorom

• Pravne osebe zasebnega prava (javno sofinanciranje)



Upravičene organizacije:
VRSTE ORGANIZACIJ

1.RAZPIS
Krepitev inovacijskih zmogljivosti MSP na področju OVE in URE
Razširjanje inovativnih rešitev na področju OVE in URE v 
Mediteranskih mestih

• Pristojna nacionalna telesa (ministrstva, nacionalne javne 
agencije, zavodi in inštituti)

• Organizacije za aplikativno raziskovanje (univerze, inštituti)
• Regionalne in lokalne oblasti (občine, mesta, združenja občin)
• Posredniška telesa (zbornice, tehnološki parki, inkubatorji)
• Podjetja (MSP, podjetja za dobavo in distribucijo el. energije)
• NVO 

• IPA države – tržno usmerjene institucije niso upravičene



Upravičene organizacije:
VRSTE ORGANIZACIJ

2. RAZPIS
Krepitev aktivnosti mediteranskih pristanišč in dostopnosti EU 
preko enostavnejših normativ in boljše uporabe informacijskih 
tehnologij 

• Regionalne in lokalne oblasti
• Nacionalne pristojne institucije
• Pristaniške in transportne organizacije
• Strokovne institucije
• Druge relevantne organizacije 

• IPA države – tržno usmerjene institucije niso upravičene



Dodatne nacionalne zahteve:
SLOVENIJA

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

• Oddaja do 14 dni po roku za oddajo projektov 
1. RAZPIS: 26.4.2012
2. RAZPIS: 11.5.2012 

• Po običajni pošti poslati:
Vprašalnik (tudi elektronsko na mail)
Dokumente za ugotavljanje statusa partnerja
Dokumente za ugotavljanje finančnega stanja in plačilne sposobnosti
Dokumente za zagotavljanje sofinanciranja iz javnih virov



Nacionalno sofinanciranje

Vsi partnerji v projektih si morajo zagotoviti nacionalno javno
sofinanciranje (vsaj 15 ali 25 %) 

Slovenija – 15% nacionalno sofinanciranje iz javnih virov

• ni avtomatskega sofinanciranja s strani države,

• nadaljnji razpisi MzIP za nacionalno sofinanciranje niso zagotovljeni, 

• pravne osebe javnega prava ali pravne osebe pod javnim nadzorom 
lahko uveljavljajo lastna sredstva kot javna,

• sofinanciranje s strani drugih ministrstev, občin, drugih javnih institucij 
– glede na izražen interes za rezultate projekta (6. člen Uredbe ETS, 
UL 45/2010)

za pravne osebe zasebnega prava edina možnost

predložiti podpisano pismo o nameri in parafiran vzorec pogodbe



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 (II bruto plače z vsemi zakonsko pripadajočimi 
dodatki) 

• Stroški poti in nastanitev (samo za zaposlene)
• Stroški zunanjih ekspertov (ne več kot 35% vrednosti projekta, npr. 

ankete, študije, analize, projektno vodenje)
• Stroški storitev (npr. prevodi, ki niso za namen promocije, organizacija 

sestankov, stroški pogostitve)
• Stroški promocije, informiranja in publikacij (npr. stroški organizacije 

dogodkov, publikacij, spletne strani, prevodov)
• Trajne dobrine (upošteva se amortizacijska vrednost, inventarna 

številka, morajo biti predvidene v prijavnici, npr. oprema)
• Potrošne dobrine (izraba v manj kot letu dni, manjša vrednost, se ne 

amortizira, npr. USB ključek, kalkulator, miška)
• Splošni stroški “Overheads” (ne več kot 7% celotne vrednosti 

projekta, izračun na podlagi ključa, dokazovanje z dokumentacijo)
• Drugo (kar ni mogoče uvrstiti pod druge postavke, mora biti 

načrtovano že v prijavnici)



RAZNO 

• Samo izpolnitev minimalne zahteve vključenosti treh EU držav je 
absolutno premalo.

• JEZIK: Partnerstvo si izbere jezik prijave (FR ali EN), izjave so lahko v 
drugem jeziku, 3 odseki prijavnice prevedeni v oba uradna jezika.

• Popravek dokumentov procesa prijave (str. 5): najpomembnejši 
partner do 40% in najpomembnejša država do 50% celotne vrednosti 
projekta.

• 2 razpis: priporočilo, da se posameznemu IPA partnerju ne nameni 
manj kot 85.000 €. 

• Kriteriji ocenjevanja so del dokumentacije – pri snovanju projekta 
pretehtati, ali ta izpolnjuje vse kakovostne zahteve in pri pripravi 
prijave, ali izpolnjuje vse zahteve upravičenosti.

• Pri tehnični pripravi se lotite najprej logičnega okvira – na spletu 
veliko literature o tem.



Pričakovanja programa – projektni
nalogi – Terms of Reference



ToR - 1. RAZPIS:
1. PRIORITETA

Krepitev inovacijskih zmogljivosti MSP na področju OVE in URE:

• Krepitev MSP na področju:
– inovacijskih in razvojnih zmogljivosti, 

– upravljanja z znanjem, 

– premagovanja neuspehov na trgu in 

– mreženja.

• Krepitev MSP energetskega sektorja prek politik in strategij z 
izkoriščanjem priložnosti in potencialov regij. 

• Krepitev podpornega okolja za MSP v energetskem sektorju s strani 
javnih in posredniških teles.

• Razvoj inovativnih finančnih orodij za podporo MSP in malim OVE in 
URE investicijam.



ToR - 1. RAZPIS:
2. PRIORITETA

Razširjanje inovativnih rešitev na področju OVE in URE v Mediteranskih 
mestih:

• Krepitev regij prek močnejše implementacije inovativnih rešitev na 
področju OVE in URE.

• Preučitev obstoječih rešitev eko-četrti in pametnih mest in 
vzpostavitev novih na podlagi prepoznanih dobrih praks.

• Izboljšanje znanja na področju energetskega upravljanja. 

• Vpeljava in izboljšanje učinkovitosti zelenih javnih naročil. 



ToR - 2. RAZPIS:
3. PRIORITETA

Krepitev aktivnosti mediteranskih pristanišč in dostopnosti EU preko 
enostavnejših normativ in boljše uporabe informacijskih tehnologij:

Trije glavni cilji:

• izboljšanje normativov in predpisov v pomorskem prometu

• izboljšanje sistemov za upravljanje informacij

• zmanjšanje negativnih učinkov (eksternalij) z učinkovitejšim 
upravljanjem obstoječe infrastrukture

• Projekt si izbere enega od treh ciljev, s čimer se opredeli tudi za 
enega od treh možnih vsebinskih delovnih paketov. 

• Grozdenje obstoječih projektov na teh treh področjih.



Viri informacij



Viri informacij
VSEBINA – raven EU

Sektorski dokumenti
Projektni nalogi: “Terms of Reference” - referenčni dokumenti, iniciative 

in mreže na ravni EU, referenčni projekti na MED drugih EU 
programih

Sintezni dokumenti
EU DG Regio – kohezijska poročila
• http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/co

hesion5/index_en.cfm

Dogovor držav članic EU – teritorialna agenda
• http://www.eu-territorial-

agenda.eu/Reference%20Documents/Final%20TA2020.pdf



Viri informacij
VSEBINA – raven programa

• Projektna naloga: “Terms of Reference” - vsebinska priporočila 
specifična za vsakega od razpisov za programsko območje

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

• Baza odobrenih projektov na spletni strani programa – kaj je že bilo 
financirano (kapitalizacija in inovativnost)



Viri informacij
Referenčni dokumenti v Sloveniji: 
ENERGETIKA

• Nacionalni energetski program za obdobje do leta 2030 (predlog)
• Nacionalni akcijski načrt za obnovljivo energijo za obdobje 2010-2020/ 

AN OVE 
• Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-

2016 /AN-URE
• Sektorska politika Energetika
• Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 

2012 /OP-TGP/ in letna poročila
• Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za 

obdobje 2007-2013 /OP-ROPI
• Poročilo o uresničevanju ciljev in zavez ter o pripravi in izvajanju 

zakonodajnih in programskih dokumentov na področju podnebnih 
sprememb in trajnostnega razvoja

• Lokalni energetski koncepti



Viri informacij
Referenčni dokumenti v Sloveniji: 
INOVATIVNOST IN PODJETNIŠTVO

• Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-
2020 (Ur.l.RS, št. 43/2011)

• Strategija razvoja Slovenije
• Program vlade Republike Slovenije za spodbujanje

internacionalizacije podjetij za obdobje 2010 – 2014
• Programme of Measures for Promoting Entrepreneurship and 

Competitiveness 2007 - 2013



Viri informacij
Referenčni dokumenti v Sloveniji: 
MOBILNOST IN DOSTOPNOST

• Resolucija o prometni politiki 
• Resolucija o pomorski usmeritvi Republike Slovenije
• Resolucija o nacionalnem programu razvoja pomorstva 

Republike Slovenije
• Nacionalni program razvoja Slovenske železniške infrastrukture
• Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture



Viri informacij
Referenčni dokumenti v Sloveniji: 
RAZVOJ REGIJ

• Državni razvojni program
• Regionalni razvojni programi
• Strategija prostorskega razvoja RS
• Nacionalni strateški referenčni okvir
• Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov  
• Operativni program razvoja človeških virov 
• Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 



Viri informacij
TEHNIČNE INFORMACIJE

• Opis procesa oddaje prijave: “Procedures to respect for the
submission of the final application file” – osnovne tehnične informacije 
specifične za usmerjena razpisa

• Operativni program MED: “MED Operational Programme” – osnovni 
dokument tehničnega izvajanja 

• Priročnik za izvajanje programa: “Implementation Guide” – tehnične 
informacije za pripravo in izvajanje projektov

• Informativni listi: “Fact sheets” – dodatne tehnične informacije za 
pripravo in izvajanje projektov

• ppt vodnik za izpolnjevanje prijavnice v aplikaciji PRESAGE: “Guide for
project application”



NASLEDNJI KORAKI 

Izmenjava projektnih idej:

• na spletni strani programa: 
www.programmed.eu

• iskanje partnerjev

Individualne konzultacije:

• najava in uskladitev termina 
na mail eva.stare@gov.si

• pred konzultacijami pošljete 
opis projekta

•obrazec za opis projekta se 
nahaja na 
www.programmed.eu in 
www.cilj3.mop.gov.si



Viri informacij

Slovenija:
www.cilj3.mop.gov.si

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

Program:
www.programmed.eu

Druge države:
Nacionalne kontaktne točke za Program MED, kontakti na spletni strani 

programa



Hvala za pozornost!



Predstavitev izkušenj partnerjev

Mariborska razvojna 
agencija (PP), 
Center za 
pospeševanje 
podjetništva (PP)

Trans. sinergije za 
območja trajnostne 

rasti

Adriatic-Danubian
Clustering

Center za razvoj Litija 
(PP)

Konkurenčnost

Listen to the
voice of villages

Javna agencija za 
tehnološki razvoj 
Republike Slovenije 
(VP)Inovativnost in 

podjetništvo

Mechanism for
fostering

innovation in SEE

Center za razvoj Litija 
(PP)
UM, Fakulteta za 
gradbeništvo (PP)Dostopnost

CO2 Neutral 
Transport for the 

Alpine Space

SI partnerstvoProgram/PrioritetaNaslovAkronim/logo



Elementi transnacionalnih 
projektov:

Aktivnosti:
- Sekundarne analize 
- Priprava skupnih 

smernic/navodil
- Priprava skupnih strategij
- Priprava akcijskih načrtov
- Pilotne aktivnosti

- Diseminacija
- Mreženje
- Usposabljanje
- Participacija

- Vodenje projekta

Kriteriji:
- Transnacionalnost
- Celovit pristop (sodelovanje med 

sektorji in ravnmi)
- Skladnost s programskimi cilji in 

politikami na vseh ravneh vpliv na 
razvojne politike

- Jasno definirane ciljne skupine in 
rezultati dolgoročni učinki projekta

- Kapitalizacija
- Inovativnost
- Kakovost partnerstva (kompetence, 

teritorialni in institucionalni vidik)
- Uravnoteženost partnerstva

(geografsko, vsebinsko, finančno)
- Trajnost
- Konsistentnost in celovitost



Hvala za pozornost!


