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Priročnik o izvajanju projektov za upravičence v programu sodelovanja Interreg V-A 

Slovenija–Hrvaška za obdobje 2014–2020, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni 

razvoj. 

Pripravila in objavila Organ upravljanja programa in Skupni sekretariat v sodelovanju s 

predstavniki Slovenije in Hrvaške (Nacionalni organi). Organ upravljanja in Skupni 

sekretariat sta del uradne strukture Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko.  
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KRATICE   
 
BDS Bilateralna delovna skupina 
ČM čezmejno  
EK Evropska komisija 
EKP evropska kohezijska politika 
EPDČ ekvivalent polnega delovnega časa 
ESI  Evropski strukturni in investicijski skladi 
ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj  
ESS  Evropski socialni sklad 
ETS evropsko teritorialno sodelovanje  
EZTS Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje  
FLC prvostopenjska kontrola  
GBER Uredba o splošnih skupinskih izjemah 
IKT informacijska in komunikacijska tehnologija  
PN prednostna naložba  
KS Kohezijski sklad  
MSP mala in srednja podjetja 
NO Nacionalni organ 
NUTS skupna klasifikacija statističnih teritorialnih enot 
NVO nevladna organizacija  
OP Organ za potrjevanje  
OU Organ upravljanja  
OzS Odbor za spremljanje 
PDEU Pogodba o delovanju Evropske unije 
PP projektni partner  
Program ČMS program čezmejnega sodelovanja 
PS program sodelovanja 
R&I raziskave in inovacije  
R&R  raziskave in razvoj  
RO Revizijski organ  
RT Revizijsko telo  
RTR raziskave, tehnologija in razvoj  
RTRI  raziskave, tehnologija, razvoj in inovacije 
SC specifični cilj 
SOP strateška presoja vplivov na okolje 
SP sporazum o partnerstvu 
SS  Skupni sekretariat 
SSO skupni strateški okvir 
SVRK Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
SWOT analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti 
TC tematski cilj 
TP tehnična pomoč  
USD uredba o skupnih določbah 
VP vodilni partner  
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UVOD 
 
Namen tega priporočnika je pomagati potencialnim prijaviteljem pri razvoju projekta in 
pripravi vloge za sodelovanje v programu sodelovanja (PS) Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 
(Interreg SI – HR). Podaja tudi informacije o izboru, izvajanju in o zaključevanju projektov. 
 
Priročnik o izvajanju projektov za upravičence1 je del razpisne dokumentacije in je sestavljen 
iz različnih tematskih delov. V priročniku so predstavljene pomembne in koristne informacije 
o izvajanju projektov. Informacije o razvoju projektov in zahtevah glede partnerstva so 
podane v 2. delu, predložitev in ocena vloge pa sta zajeti v 3. delu teh navodil. 4. del vsebuje 
informacije o upravičenih izdatkih; postopki in zahteve za poročanje so opisani v 5. delu; v 6. 
delu je predstavljeno informiranje in obveščanje, 7. del pa zajema arhiviranje in zaključek. 
Prijavitelji projektov morajo zato pred oddajo prijave programskim organom natančno 
prebrati celotna navodila. Informacije v teh navodilih so pomembne za pripravo dobre 
projektne vloge in izvajanje že odobrenih projektov. 
 
Ta priročnik je namenjen samo pripravi in izvajanju projektov v okviru prednostnih osi 2 in 3, saj se bo 
prednostna os 1 izvajala prek strateških projektov, za katere veljajo drugačna pravila in usmeritve, ki 
so opredeljeni v posebnem priročniku. 

 
Informacije, navedene v tem priročniku, bodo po potrebi dopolnjene in posodobljene med 
izvajanjem programa. Program bo upravičencem zagotovil tudi priložnosti za usposabljanje 
in izmenjave v obliki delavnic. 
 
Dodatne informacije in dokumenti, ki se nanašajo na javni poziv, so na voljo za prenos na 
spletni strani programa www.si-hr.eu. 
 
  

                                                           
1
 PS Interreg SI–HR uporablja izraz vodilni partner za določitev glavnega prijavitelja v fazi priprave projekta in 

glavnega upravičenca po podpisu pogodbe o sofinanciranju. 

http://www.si-hr.eu/
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1. O PROGRAMU 

 
Program čezmejnega sodelovanja SI-HR je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS), ki podpira čezmejno 
sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško v obdobju 2014–2020. 
 
Skupni cilj evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS) je spodbuditi usklajen gospodarski, 
socialni in teritorialni razvoj Unije kot celote. Programi čezmejnega sodelovanja (Programi 
ČMS) si prizadevajo za reševanje prepoznanih skupnih izzivov. Za regije, sodelujoče v 
zdajšnjem programu, je poglobljena analiza pokazala posebne potrebe na področju 
regionalnih razlik ter razkoraka med podeželskim in mestnim okoljem, brezposelnosti in 
izboljševanja pogojev za pametno rast, okolja in prilagajanja na podnebne spremembe ter 
enakega dostopa do socialnih, zdravstvenih in reševalnih storitev. 
 
Zato konceptualna usmeritev PS Interreg SI–HR sledi tudi ambicijam strategije Evropa 2020, 
saj so njeni cilji "pametna, trajnostna in vključujoča rast". 
Upoštevani so skupni izzivi in potrebe po ukrepih, ki so skupni regijam, vključenim v 
programsko območje, da bi bolje prispevali k socialni, gospodarski in k teritorialni koheziji. 
 

1.1 Programsko območje  

 
Programsko območje obsega 17 regij na ravni NUTS 3 – statistične regije v Sloveniji in 
županije na Hrvaškem:  
 
 

Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Zasavska regija, 
Posavska regija, regija Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska 
regija, Primorsko-notranjska regija, Obalno-kraška regija 

 
 

Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Mesto Zagreb, 
Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska 
županija, Međimurska županija in Karlovačka županija. 

 
 

 
Skladno s 3. členom Uredbe Komisije (EU), št. 1299/2013 (uredba ETS), za zagotovitev 
skladnosti čezmejnega območja so bili k 14 regijam NUTS 3 vzdolž slovensko-hrvaške meje 
priključeni še Mesto Zagreb, Osrednjeslovenska in Zasavska regija. 
 
Osrednjeslovenska regija in Mesto Zagreb (v obdobju 2007–2013 t.i. sosednji regiji) sta bila 
vključena zaradi njune neposredne bližine ter koncentracije gospodarskih, raziskovalnih, 
razvojnih in izobraževalnih zmogljivosti, ki bi lahko pomembno prispevale k razvoju 
celotnega čezmejnega območja. Zasavska regija v Sloveniji je bila vključena, da bi povečali 
ozemeljsko skladnost čezmejnega območja in bolje izkoristili potenciale ČMS. 
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Programsko območje pokriva 31.728 km2 z okoli 3.285.000 prebivalci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Prednostne naložbe in specifični cil j i  

Splošni cilj programa sodelovanja je spodbujanje trajnostnega, varnega in živahnega 
obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji ter k 
upravljanju naravnih in kulturnih virov v korist ljudi, ki živijo in delajo na tem območju ali ga 
obiskujejo. 
 
Na podlagi skupnega strateškega okvira, ki predvideva tematsko osredotočenost izdatkov na 
omejeno število ciljev in prednostnih naložb, je PS Interreg SI–HR izbral tri tematske cilje (TC 
5 – Spodbujanje prilagajanja podnebni spremembam ter preprečevanje in obvladovanje 
tveganj; TC 6 – Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov; TC 11 
– Izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter 
učinkovita javna uprava) s tremi prednostnimi naložbami in prednostno osjo za tehnično 
pomoč (TP). 
 
Prednostni osi 2 in 3 sta predstavljeni na sliki 1. 
  

Novo: V primerjavi z 
obdobjem 2007–2013 
programsko območje pokriva 
tudi Zasavsko NUTS 3 

Novo: V primerjavi z 
obdobjem 2007–2013 so vse 
regije NUTS 3 del osrednjega 
programskega območja 
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Slika 1: Prednostne osi, tematski cilji, prednostne naložbe in specifični cilji, različni od prednostne osi 1 in tehnične 
pomoči.  

 
 
Podrobnejše informacije o opisu prednostnih osi/prednostnih naložb, njihovih ciljev in 
glavnih ukrepov so navedene v 2. poglavju Programa sodelovanja. Da bo projekt skladen s 
programom, je treba prebrati in upoštevati opis pod vsako prednostno osjo/prednostno 
naložbo, ki je podan v programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška2.  
 
Pri vseh vrstah projektov je treba upoštevati tudi horizontalna načela programa, ki so: 
trajnostni razvoj, enake možnosti in nediskriminacija ter spodbujanje enakosti med moškimi 
in ženskami. To se bo upoštevalo pri izboru projektov ne glede na prednostno os, na katero 
bodo predlagane. Za več informacij o horizontalnih načelih glej 8. poglavje zadevnega 
programa sodelovanja in 1. del, poglavje 3.5, tega priročnika. 
 
 
 
 

                                                           
2
 Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška je na voljo na spletni strani programa: www.si-

hr.eu.  

Prednostna os 2 

Ohranjanje in trajnostna 
raba naravnih in 
kulturnih virov 

TEMATSKI CILJ 6  

Varstvo okolja in učinkovita raba 
virov 

PREDNOSTNA NALOŽBA 6c  
Ohranjanje, varstvo, promocija in 

razvijanje naravne in kulturne 
dediščine 

SPECIFIČNI CILJ 2.1 
Aktivno ohranjanje dediščine 
preko trajnostnega turizma 

PREDNOSTNA NALOŽBA 6d 
Varovanje in obnavljanje biotske 

raznovrstnosti in tal ter 
spodbujanje ekosistemskih 

storitev, vključno z omrežjem 
Natura 2000 in zelenimi 

infrastrukturami 

SPECIFIČNI CILJ 2.2  
Zaščita in obnova biotske 

raznovrstnosti in spodbujanje 
ekosistemskih storitev 

Prednostna os 3 

Zdrava, varna in 
dostopna obmejna 

območja 

TEMATSKI CILJ 11 
Izboljšanje institucionalne 

zmogljivosti in učinkovite javne 
uprave 

PREDNOSTNA NALOŽBA 11b 
Izboljšanje institucionalne 

zmogljivosti javnih organov in 
zainteresiranih strani ter 

prispevanje k učinkoviti javni 
upravi s spodbujanjem pravnega 
in upravnega sodelovanja med 

državljani in ustanovami 

SPECIFIČNI CILJ 3.1 
Oblikovanje partnerstev med 
javnimi organi in deležniki za 
zdrava, varna in za dostopna 

obmejna območja 
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1.3 Vrste dejavnosti,  glavne cil jne skupine in vrsta 
upravičencev, ki j ih podpira program, ter vodilna načela  

1.3.1 Prednostna os Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov 

 

 
 
Specifični cilj 2.1 - Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma  
 

Prednostna naložba Specifični cilj 

6c Ohranjanje, varstvo, 
promocija in razvijanje 
naravne in kulturne 
dediščine. 

Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma 

 
 

Vrsta in primeri dejavnosti, ki jih bo podpiral specifični cilj 2.1 

1. Razvoj čezmejnih turističnih proizvodov in destinacij na podlagi kulturne in naravne 
dediščine z upoštevanjem koncepta aktivnega ohranjanja, trajnostnega turizma, 
pristopa od spodaj navzgor in celostnega pristopa 

 Varovanje, obnavljanje in ohranjanje registrirane kulturne in/ali naravne dediščine 

manjšega obsega, vključno z obveznim razvojem vsebin za pametno uporabo in trajnostno 

upravljanje dediščine (npr. obnova tradicionalnih etnografskih stavb za potrebe lokalnih 

muzejev, učne interpretacijske poti, arheološki parki itd.); 

 Investicije majhnega obsega v infrastrukturo in opremo za obiskovalce, namenjeno 

izboljšanju dostopnosti in usmerjenosti obiskovalcev ter doživljanja obiskovalcev na 

območjih registrirane kulturne in/ali naravne dediščine (npr. centri za obiskovalce, centri 

proizvodnje domače obrti in razstavni prostori, kolesarske steze in najem koles, parkirišča, 

prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami, dostopne poti do območij dediščine itd.) 

 Razvoj novih vsebin in konceptov interpretacije (npr. pripovedovanje zgodb) o naravni 

in/ali kulturni dediščini z upoštevanjem novih pristopov k razvoju občinstva in sodobnih 

trendov (npr. inovativne razstave, čezmejni dogodki itd.) 

 Razvoj novih ali izboljšanih obstoječih skupnih trajnostnih turističnih ali s tem povezanih 

proizvodov ali storitev v obliki edinstvenih tematskih tur/izletov, paketov, itinerarijev, poti 

ali turistične ponudbe, ki povezuje naravne ali kulturne vire z obrtjo in umetnostjo, 

lokalnimi dobavitelji, MSPji, turističnimi operaterji, itd. in izkoriščanje potencial raziskav, 

razvoja in inovacij, IKT orodij, e-storitev in/ali tržnih trendov. 

2. Upravljanje in spodbujanje čezmejnih destinacij ali produktov 

 Vzpostavitev, pozicioniranje in spodbujanje čezmejnih struktur sodelovanja, temelječih na 
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ozemlju ali izdelku, ki povezujejo upravljavce območij kulturne in naravne dediščine, 

podjetja, turistične destinacijske organizacije in/ali ostale partnerje s skupnim interesom za 

čezmejni trajnostni turizem in aktivno ohranjanje dediščine (npr. grozdi, verige vrednostne 

ali podobne strukture, ki se partnerjem zdijo primerne za zasledovanje skupno določenih 

ciljev); 

 Podpora internacionalizaciji in vstopanju čezmejnih trajnostnih turističnih destinacij in 

proizvodov na trg (npr. podpora za vstop na trg, skupni razvoj in poskusno izvajanje tržnih 

konceptov in načrtov, sodelovanje na mednarodnih dogodkih in sejmih na tretjih trgih itd.);  

 Zasnova in izvajanje inovativnih promocij čezmejnih trajnostnih destinacij in proizvodov, 

vključno z uporabo IKT, pametnih tehnologij, socialnih medijev itd. 

 

3. Izboljšanje baze znanja in zmogljivosti za aktivno ohranjanje in trajnostni turizem 

 Usposabljanje, mentorstvo, ozaveščanje, izmenjava dobrih praks, praktične smernice in 

strokovno znanje ter podobne dejavnosti, ki podpirajo: 

- Vse faze, potrebne za varovanje, ohranjanje in vzdrževanje dediščine in 

tradicionalnih znanj ter krepitev kulturne in pokrajinske identitete območja (npr. 

informacijske točke in smernice za praktično obnovo dediščine, prenos 

tradicionalnih znanj itd.); 

- Vse faze mobilizacije dediščine za trajnostni razvoj in ustvarjanje delovnih mest v 

trajnostnem turizmu in z njim povezanih poslovnih dejavnostih (npr. start-up 

centri domače obrti, programi usposabljanja za razvoj novih znanj in spretnosti za 

deležnike, vključene v trajnostni turizem in kulturo, veščine interpretacije 

dediščine, tematski turistični vodniki itd.) 

 Razvoj in testiranje novih poslovnih modelov za upravljanje kulturne in/ali naravne 

dediščine (npr. upravljanje in trženje majhnih zgodovinskih mest itd.); 

 Razvoj in uvajanje okoljskih in drugih standardov kakovosti; 

 Izdelava in izvajanje načrtov upravljanja obiskovalcev (npr. štetje obiskovalcev, ankete 

obiskovalcev, koncepti razvoja občinstva itd.) 

Glavne ciljne skupine, ki bodo podprte v okviru specifičnega cilja 2.1 

 Turisti/obiskovalci 

 Lokalno prebivalstvo 

 Lastniki območij dediščine 

 Podjetja, njihovi zaposleni in potencialni start-upi, povezani z uporabo kulturne in naravne 

dediščine ali trajnostnega turizma 

 Tudi skupine, navedene pod "Predvidene vrste upravičencev” 

Vrste upravičencev, ki bodo podprte v okviru specifičnega cilja 2.1 
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 Lokalni, regionalni ali nacionalni organi (npr. občine, regije ...) 

 Neprofitne organizacije, ustanovljene po javnem ali zasebnem pravu, ki delujejo na 

področju kulturne in naravne dediščine, trajnostnega turizma oziroma na področju 

povezanih storitev (npr. muzeji, organi upravljanja območij Natura 2000 in zavarovanih 

območij, regionalne razvojne agencije, organizacije za upravljanje turistične destinacij, 

nevladne organizacije, društva ...) 

 Majhna in srednje velika podjetja  

Vodilna načela 

Med postopkom izbire se bo, poleg kriterijev, ki se uporabljajo za ocenjevanje projektov, v 
okviru specifičnega cilja zahtevalo: 

 Dediščina ali investicijski ukrep majhnega obsega, ki pridobi podporo programa, mora biti 

javno dostopen po zaključku projekta.  

 Od zasebnega profitnega vodilnega partnerja bi se moralo pred podpisom pogodbe o 

sofinanciranju zahtevati predložitev veljavne bančne garancije. 

 Vsak projekt mora slediti načelom trajnostnega turizma. 

Te zahteve so predpogoj za odobritev projekta in se bodo preverjale pri ocenjevanju prijave 

projekta. Če vložena prijava ne bo izpolnjevala teh zahtev, bo zavrnjena. 

 
Večjo pomembnost glede na prispevek k specifičnemu cilju bodo prejeli projekti, ki 
dokazujejo na primer: 

 Prispevek k zagotavljanju pametnega ravnotežja med ohranjanjem in trajnostno rabo 

naravnih in kulturnih virov; 

 Podporo konceptu aktivnega ohranjanja, pristopu od spodaj navzgor in integriranem 

pristopu 

 Upoštevajo ustrezno upravljanje obiskovalcev v skladu z nosilnostjo predmetne kulturne 

dediščine 

 Povezovanje kulturne in naravne dediščine z zainteresiranimi deležniki na področju turizma 

(podjetja, turistične destinacijske organizacije itd.) v edinstvene čezmejne turistične 

proizvode ali destinacije. 

 Izboljšanje, mreženje in nadgradnjo obstoječih pobud za dosego večje privlačnosti, 

prepoznavnosti in dolgoročne vzdržnosti. 

 Vključenost horizontalne teme iz tega programa sodelovanja (raziskave in razvoj, krepitev 

zmogljivosti ali IKT) kot dodano vrednost projektu. 

 

Ta vodilna načela niso predpogoj za odobritev projekta. Predstavljajo merila za oceno kakovosti 
prejete prijave. To pomeni, da bo ocenjen prispevek projekta k tem vodilnim načelom in boljši 
prispevek bo ocenjen z višjo oceno. 
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Specifični cilj 2.2  – Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih 
storitev  
 

Prednostna naložba Specifični cilj 
6 d Varovanje in obnavljanje biotske 
raznovrstnosti in tal ter spodbujanje 
ekosistemskih storitev, vključno z 
omrežjem Natura 2000 in zelenimi 
infrastrukturami 

Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in 
spodbujanje ekosistemskih storitev 

 

Vrsta in primeri dejavnosti, ki jih bo podpiral specifični cilj 2.2 

1. Aktivnosti za krepitev zmogljivosti za povečanje vključevanja, zavedanja, znanja in 
sprejemanja varstva narave in ekosistemskih storitev znotraj ciljnih skupin  
 

2. Razvoj skupnih usklajenih pristopov, metod, orodij in novih rešitev pri načrtovanju, 
spremljanju in upravljanju Nature 2000 ter drugih vrst in habitatnih tipov, 
pomembnih za čezmejno območje (npr. izmenjava podatkov, vključevanje metod 
načrtovanja in spremljanja, uvajanje novih orodij in tehnologij za spremljanje, 
koordinacija pristopov upravljanja itd.); 
 

3. Izvedba monitoringa habitatnih tipov ali vrst Nature 2000 kakor tudi ostalih habitatov 
in vrst, pomembnih za čezmejno območje. 

Vsak projekt bi moral med svojimi aktivnostmi izvesti vsaj eno od naslednjih aktivnosti: 
4. Praktične demonstracijske aktivnosti v naravi z namenom izboljšanja pogojev in 

varovanja različnih habitatnih tipov in vrst; 

 Vzpostavitev potrebne infrastrukture majhnega obsega za izboljšanje bivalnega okolja 

habitatnih tipov in vrst, zmanjšanje zunanjih pritiskov in usmerjanje dostopnosti, da bi se 

pokazal neposredni pozitivni učinek na Naturo 2000 in ostale vrste in habitatne tipe, 

pomembne za čezmejno območje (npr. mostovi in platforme za opazovanje, varstveni 

ukrepi, usmerjanje informacijskega sistema, itd.); 

 Usmerjeni turistični in rekreacijski tokovi (promet/obiskovalci) z namenom zagotavljanja 

varstva narave (npr. priprava in izvajanje načrtov upravljanja obiskovalcev, spremljanje in 

usmerjanje obiskovalcev) in vzpostavitev mirnih con; 

 Obnovitev habitatov, ponovna naturalizacija rečnih strug/izboljšanje hidroloških razmer; 

 Zagotavljanje nefragmentacije habitatov; 

 Zagotavljanje zelene infrastrukture, ki podpira varstvo in ohranjanje habitatnih tipov in vrst 

ter zmanjšuje tveganje za izgubo biotske raznovrstnosti; 

 Odstranitev in preprečitev širjenja invazivnih tujerodnih vrst; 

 Izvajanje ukrepov za preprečevanje zaraščanja (na zapuščenih območjih, ki niso 

obravnavana v Programu razvoja podeželja). 

5. Identifikacija, kartiranje, ocenjevanje in izboljšanje ekosistemskih storitev s skupnimi 
pilotnimi študijami ekosistemskega vrednotenja ter razvoj metodologije za regionalno 
zeleno računovodstvo ali druga plačila za ekosistemske storitve (PES). 
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Glavne ciljne skupine, ki bodo podprte v okviru specifičnega cilja 2.2 

 Lokalno prebivalstvo 

 Obiskovalci/turisti 

 Lokalne skupnosti 

 Kmetje 

 Lastniki zemljišč na območjih Natura 2000, zaščitenih območjih in drugih območjih 

naravnih vrednot 

 Podjetja 

 Učitelji, študentje, učenci, otroci 

 Tudi skupine, navedene pod naslovom "Predvidene vrste upravičencev" 

Vrste upravičencev, ki bodo podprte v okviru specifičnega cilja 2.2 

 Lokalni, regionalni ali nacionalni organi (npr. občine, regije ...) 

 Neprofitne organizacije, ustanovljene po javnem ali zasebnem pravu – pravne osebe na 

področju varovanja narave (npr. organi upravljanja Nature 2000 in zavarovanih območij, 

organi za ohranjanje narave, NVO, institucije R&R, regionalne razvojne agencije, gozdni 

inštituti, centri za razvoj podeželja itd.) 

Vodilna načela 

Med postopkom izbora bo pri doseganju specifičnega cilja večja pomembnost dana: 

 Projektom, ki se osredotočajo na ohranjanje biotske raznovrstnosti in imajo pozitiven 

učinek na:  

- Stopnjo ohranjenosti statusa vrst in habitatnih tipov Natura 2000, ki jih lahko 

najdemo na obeh straneh programskega območja ali  

- Območja Natura 2000, ki mejijo med seboj, kot so mejne reke Mura, Drava, Sotla, 

Kolpa, Dragonja itd.; čezmejna gozdna območja Gorjanci/Žumberak, 

Kočevsko/Snežnik/Snježnik/Gorski Kotar itd.; ali čezmejna kraška območja (npr. 

Kras/Čičarija). 

 Projektom, ki se nanašajo na horizontalne teme tega programa sodelovanja (raziskovanje 

in razvoj, krepitev zmogljivosti ali IKT) kot dodano vrednost projektu. 

Ta vodilna načela niso predpogoj za odobritev projekta. Predstavljajo merila za oceno kakovosti 

prejete prijave. To pomeni, da bo ocenjen prispevek projekta k tem vodilnim načelom; boljši 

prispevek bo ocenjen z višjo oceno. 
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1.4.3 Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja 

 
Specifični cilj 3.1. - Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in 
dostopna čezmejna območja   
 

Prednostna naložba Specifični cilj 
11 Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti 
javnih organov in deležnikov ter 
prispevanje k učinkoviti javni upravi s 
spodbujanjem pravnega in upravnega 
sodelovanja med državljani in institucijami 

Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki 
za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja 

 

Vrsta in primeri dejavnosti, ki jih bo podpiral specifični cilj 3.1 

Okvirni ukrepi, ki bodo podprti na področju i) storitev javnega zdravstvenega varstva; ii) storitev 

socialnega varstva; iii) storitev na področju zagotavljanja varnosti (civilna zaščita, reševalne službe in 

reševalci); iv) čezmejnih javnih prevozov in storitev trajnostne mobilnosti: 

1. Vzpostavitev novih ali krepitev obstoječih čezmejnih struktur sodelovanja javnih 

institucij, civilne družbe in drugih deležnikov za zagotovitev celostnih teritorialnih 

rešitev za zagotavljanje storitev na izbranem področju (npr. skupne tematske 

prireditve in delavnice, know-how, razvoj in izmenjava informacij in baz podatkov, 

seznanjanje s pravnim in administrativnim okvirom partnerja, dvostranski sporazumi 

za opredelitev skupnih razvojnih vprašanj in struktur za dolgoročno delovanje); 

2. Koordinacija, izdelava in izboljšava skupnih načrtov, postopkov in izmenjava 

modelov upravljanja za zagotavljanje čezmejnih storitev in/ali storitev na obmejnih 

območjih, kjer obstaja storitvena vrzel (npr. oblikovanje skupnih čezmejnih načrtov, 

strategij in programov, optimizacija procesov izvajanja storitev, zmanjševanje 

administrativnih ovir, uskladitev protokolov in intervencijskih postopkov, prenos 

dobrih praks); 

3. Razvijanje veščin in kompetenc za opravljanje izbranih javnih storitev (npr. skupni 

programi usposabljanja, tehnična usposabljanja in zmogljivosti za čezmejne 

intervencije, jezikovna in medkulturna znanja, mentorstvo, čezmejne izmenjave in 

prakse osebja itd.); 

4. Skupni razvoj in izvedba (demonstracija) novih ali izboljšanih storitev znotraj 

struktur sodelovanja (npr. inovativni organizacijski modeli za zagotavljanje storitev, 

organizacijske strukture za zagotavljanje mobilnih storitev, diverzifikacija kanalov in 

načinov oskrbe, krepitev organizacijskih in tehničnih kapacitet za vzpostavitev 

posameznih storitev, prilagoditev urnikov, voznih redov in integracija javnega prevoza 

čez mejo itd.); 

5. Spodbujanje aktivnega vključevanja različnih skupin državljanov v čezmejno 

sodelovanje in uporabo novih storitev (npr. posebne tematske prireditve, kampanje, 
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ozaveščanje in promocija itd.); 

6. Spodbujanje struktur sodelovanja, njihovih skupnih storitev in programov 

 

Glavne ciljne skupine, ki bodo podprte v okviru specifičnega cilja 3.1 

 Ponudniki storitev 

 Uslužbenci v organizacijah, ki zagotavljajo javne storitve 

 Prostovoljci 

 Lokalno prebivalstvo na obrobnih obmejnih območjih 

 Turisti/obiskovalci obrobnih obmejnih območij  

 Tudi skupine, navedene pod naslovom "Predvidene vrste upravičencev" 

Vrste upravičencev v okviru specifičnega cilja 3.1 

 Nacionalni, regionalni in lokalni organi 

 Neprofitne organizacije, ustanovljene po javnem ali zasebnem pravu – pravne osebe (npr. 

zdravstveni centri, centri za socialno delo, nevladne organizacije, domovi za ostarele, 

regionalne razvojne agencije, socialna podjetja, reševalne službe in službe civilne zaščite 

itd.) 

Vodilna načela 

Med postopkom ocenjevanja bo, poleg kriterijev, ki se uporabljajo za ocenjevanje projektov, 

v okviru specifičnega cilja zahtevano: 

 Projekti morajo biti jasno usmerjeni v razvoj trajnostne strukture čezmejnega sodelovanja.  

 Vsaka čezmejna struktura sodelovanja mora obravnavati vsaj eno od prioritetnih področij: 

o javno zdravstveno varstvo, 

o socialno varstvo, 

o storitve na področju zagotavljanja varnosti (civilna zaščita, reševalne službe in 

reševalci), 

o čezmejni javni prevoz in storitve trajnostne mobilnosti. 

 Vsaka čezmejna struktura sodelovanja mora okrepiti: 

o zagotavljanje čezmejnih storitev ali 

o opravljanje storitev, usmerjenih na obrobna/podeželska območja. 

Med obrobna/podeželska območja se v okviru tega programa sodelovanja uvrščajo vsa 

področja izven urbanih središč mestnih občin.
3
 

                                                           
3
 Za mestno središče se šteje naselje, v katerem je sedež mestne občine (v primeru SI) ali mesto (v primeru HR). 
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 Vsaka razvita storitev, struktura ali model mora biti podprt z demonstracijskimi dejavnostmi, 

ki omogočajo prenos dobrih praks in/ali preizkušanje novih rešitev v kontekstu resničnega 

življenja. 

Te zahteve so predpogoj za odobritev projekta in se bodo preverjale pri ocenjevanju prijave 

projekta. Če vložena prijava ne bo izpolnjevala teh zahtev, bo zavrnjena. 

 

Poleg tega bo večja ustreznost glede na doseganje specifičnega cilja priznana: 

 Projektom, ki bodo sposobni dokazati vertikalno povezovanje institucij in večjo ozemeljsko 

pokritost strukture sodelovanja. Udeleženost pristojnih resornih ministrstev kot pridruženih 

partnerjev v projektu bo odražala strateški pomen projekta.  

 Projektom, ki obravnavajo horizontalna področja PS (raziskovanje in razvoj, krepitev 

zmogljivosti in IKT) kot dodano vrednost projektu.  

 Projektom, osredotočenim na zagotavljanje storitev ranljivim ciljnim skupinam, kot so 

izolirani starostniki, ženske in ogrožena mladina, migranti, invalidi in ostale skupine, ki so na 

pragu revščine ali trpijo zaradi socialne izključenosti v programskem območju. 

Ta vodilna načela niso predpogoj za odobritev projekta. Predstavljajo merila za oceno kakovosti 

prejete prijave. To pomeni, da bo ocenjen prispevek projekta k tem vodilnim načelom; boljši 

prispevek bo ocenjen z višjo oceno. 
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1.4 Kazalniki rezultatov in neposrednih učinkov  

Projekti morajo s svojimi neposrednimi učinki in rezultati prispevati Kazalniki PS Interreg SI–
HR se bodo spremljali na ravni programa in na ravni projekta.  
 
Programski kazalniki rezultatov predstavljajo merljivo pričakovano spremembo, ki jo bo 
program dosegel v celotnem programskem obdobju s pomočjo vseh odobrenih projektov. So 
v naprej količinsko opredeljeni na ravni programa in se spremljajo le na ravni programa.  
 
Preglednica 1: Programski kazalniki rezultatov  

 Prednostna os Specifični cilj Programski kazalniki rezultatov 

2 

Ohranjanje  in 
trajnostna raba 
naravnih in 
kulturnih virov 

2.1 Aktivno ohranjanje dediščine 
preko trajnostnega turizma 

Obiskovalci območij kulturne in 
naravne dediščine v programskem 
območju 

2.2 Zaščita in obnova biotske 
raznovrstnosti in spodbujanje 
ekosistemskih storitev 

Povprečna stopnja ohranjenosti 
habitatnih tipov in vrst na območjih 
Natura 2000 v programskem 
območju – vrste  

Povprečna stopnja ohranjenosti 
habitatnih tipov in vrst na območjih 
Natura 2000 v programskem 
območju - habitati 

3 

Zdrava, varna in 
dostopna 
obmejna 
območja 

3.1 Krepitev partnerstev med javnimi 
organi in deležniki za zdrava, varna in 
dostopna čezmejna območja 

Raven kakovosti sodelovanja na 
področju storitev zdravstva, 
socialnega varstva, varnosti in 
mobilnosti v programskem 
območju 

 
Programski kazalniki neposrednih učinkov predstavljajo oprijemljive dosežke programa, ki 
jih bo program dosegel v celotnem programskem obdobju s pomočjo vseh odobrenih 
projektov. Ti kazalniki so v naprej količinsko opredeljeni na ravni programa, spremljajo pa se 
tako na ravni programa kot projekta.  
 
Preglednica 2: Skupni in programski kazalniki neposrednih učinkov po prednostnih naložbah 

 Prednostna os Specifični cilj Programski kazalniki neposrednih učinkov  

2 

Ohranjanje in 
trajnostna 
raba naravnih 
in kulturnih 
virov 

2.1 Aktivno ohranjanje 
dediščine preko 
trajnostnega turizma 

Povečanje pričakovanega števila obiskov 
podprtih spomenikov naravne in kulturne 
dediščine ter znamenitosti 

Investicije manjšega obsega v infrastrukturo 
za obiskovalce in ohranjanje naravne in 
kulturne dediščine 

Razvoj novih ali izboljšanih čezmejnih 
proizvodov ali destinacij, ki vključujejo 
naravno in kulturno dediščino 

Osebe, vključene v aktivnostih izboljšanja 
zmogljivosti 

Število podjetij, ki prejmejo podporo 

Število podjetij, ki prejmejo nepovratna 
sredstva 

2.2 Zaščita in obnova 
biotske raznovrstnosti in 

Površina habitatov, podprtih za doseganje 
boljšega stanja ohranjenosti 
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spodbujanje ekosistemskih 
storitev 

Izvedeni praktični demonstracijski ukrepi v 
naravi v podporo biotski raznovrstnosti 

Izvedba skupnih študij in orodij za 
ocenjevanje in spodbujanje ekosistemskih 
storitev 

Osebe z izboljšanimi praktičnimi znanji in 
sposobnostmi za izvajanje ukrepov ohranjanja 
biotske raznovrstnosti in vrednotenja 
ekosistemskih storitev 

3 

Zdrava, varna 
in dostopna 
obmejna 
območja 

3.1 Krepitev partnerstev 
med javnimi organi in 
deležniki za zdrava, varna in 
dostopna čezmejna območja 

Institucije, ki sodelujejo v čezmejni strukturi 

Osebe, ki predstavljajo institucije in deležnike 
iz programskega območja z izboljšanimi 
spretnostmi in kompetencami pri dobavi 
čezmejnih storitev 

 

 

1.5 Finančni okvir programa sodelovanja  

 
Skupna vrednost programa znaša 50.722.582€, od tega znaša prispevek ESRR 43.114.193 €. 
10.026.557 € ESRR bo namenjenih prednostni osi 1 za strateške projekte. 
 
Skupna vrednost programa, ki je namenjena financiranju projektov v okviru prednostnih osi 
2 in 3, je 38,9 milijona €, od česar se 85 odstotkov financira iz ESRR, 15 odstotkov pa je 
potrebno zagotoviti iz drugih virov. 
 
V preglednici 3 je predstavljena razdelitev razpoložljivih sredstev za projekte po prednostnih 
oseh, razen prednostne osi 1 in tehnične pomoči.  
 
Preglednica 3: Razdelitev sredstev, ki so na voljo za projekte po prednostnih oseh 2 in 3 

Prednostna os 
Pomoč Unije 

(v EUR) 

Nacionalna 
pomoč 
(v EUR) 

Skupno financiranje 
(v EUR) 

Delež 
sofinanciranja 

Prednostna os 2 28.074.358 4.954.299 33.028.657 85 % 

Prednostna os 3 5.013.278 884.697 5.897.975 85 % 

Skupaj 33.087.636 5.838.996 38.926.632 85  

 

1.6 Programski jezik  

 
Uradni jeziki programa Interreg SI–HR so slovenščina, hrvaščina in angleščina. Uradna pisna 
komunikacija s Skupnim sekretariatom ali z Organom upravljanja mora načeloma potekati 
dvojezično – v slovenščini in hrvaščini. Vsi člani Skupnega sekretariata razumejo slovenski in 
hrvaški jezik, s čimer je komunikacija s projektnimi partnerji zagotovljena v obeh jezikih.  
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1.7 Upravljavska struktura 

 
PS Interreg SI–HR je skupni program dveh držav članic, Slovenije in Hrvaške. 
 
Skupna izvajalska struktura programa vključuje naslednje programske organe: Organ 
upravljanja, ki mu pomagajo Skupni sekretariat, Organ za potrjevanje in Revizijski organ. Za 
zagotovitev učinkovite in neovirane izvedbe programa sodelovanja so vključeni tudi 
Nacionalni organi in nacionalni kontrolorji. 
 
Organ upravljanja (OU) 

Organ upravljanja je odgovoren za vodenje in izvedbo programa skladno z načelom dobrega 
finančnega poslovanja in skladno s predpisi EU o sredstvih ESRR. 
 
Skupni sekretariat (SS) 

Skupni sekretariat pomaga Organu upravljanja in Odboru za spremljanje pri izvajanju njunih 
funkcij ter skrbi za vsakodnevno izvajanje programa. Prav tako zagotavlja informacije in 
smernice prijaviteljem in partnerjem pri projektu.  
 
Organ za potrjevanje (OzP) 

Organ za potrjevanje potrjuje Obrazce za povračilo in zahtevke za plačilo, preden se pošljejo 
Komisiji. Organ za potrjevanje izvršuje plačila vodilnemu partnerju ali v izjemnih primerih 
projektnim partnerjem.  
 
Revizijski organ (drugostopenjska kontrola) 

Revizijskemu organu pomaga skupina revizorjev, ki jo sestavljajo predstavniki obeh držav 
članic, ki sodelujeta v programu sodelovanja. Revizijski organ je odgovoren za preverjanje 
dobrega delovanja sistema upravljanja in nadzora programa sodelovanja. Revizije projektov 
se bodo izvajale v celotnem času trajanja programa. 
 
Nacionalna organa (NO) 

Nacionalna organa - predstavniki držav članic - prijaviteljem zagotavljajo informacije z 
namenom, da bi dobili kakovostne projekte, ki bodo izpolnjevali cilje in kazalnike programa 
sodelovanja, ter pomagajo OU in SS pri organizaciji podpore potencialnim prijaviteljem pri 
iskanju ČM projektnih partnerjev. 
 
Nacionalni kontrolorji (prvostopenjska kontrola) 

Nacionalni kontrolorji preverjajo doseganje sofinanciranih produktov in storitev, pravilnost 
prijavljenih izdatkov ter skladnost teh izdatkov s pravili EU, pravili programa in z nacionalnimi 
pravili. V ta namen je vsaka država članica imenovala kontrolorje, ki so odgovorni za 
preverjanje zakonitosti in pravilnosti izdatkov, ki jih poroča vsak vodilni in projektni partner, 
ki sodeluje pri projektu, na svojem ozemlju.  
 
Odbor za spremljanje (OzS) 

Odbor za spremljanje usmerja program, nadzoruje kakovost in učinkovitost njegovega 
izvajanja ter odloča o odobritvi ali zavrnitvi projektov za financiranje. Odbor sestavljajo 
predstavniki obeh držav članic, Slovenije in Hrvaške. Seznam članov odbora za spremljanje je 
na voljo na spletni strani programa. 
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zagotavljanje informacij 
projektnim partnerjem, 

ko je to potrebno 

 

Projektni 
partner 

Projektni 
partner 

Projektni 
partner 

Projektni 
partner 

 

  Skupni sekretariat  

 

je zadolžen za  
vsakodnevno 

izvajanje programa 

Revizijski organ 
 

Ministrstvo Republike 
Slovenije za finance 

Urad RS za nadzor 
proračuna 

 
 

Revizijsko telo 

Agencija za reviziju 
sustava provedbe 

programa Europske 
unije, Hrvaška 

 

Preverja uspešnost 
delovanja sistema 

upravljanja in nadzora 

Odbor za spremljanje 
 

Predstavniki držav članic (Slovenija, Hrvaška) in  
opazovalci Evropske komisije 

 
Organ s funkcijo odločanja v okviru Interreg SI-HR 

Slika 1: Upravljavska struktura programa   

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

Vodilni partner je odgovoren za 
izvajanje projektnih aktivnosti, 
pripravo Skupnega poročila o 

napredku itn. 

P
ro

je
kt

n
i p

ar
tn

er
ji 

p
ri

p
ra

vi
jo

  

P
ar

tn
er

sk
o

 p
o

ro
či

lo
 o

 n
ap

re
d

ku
  

potrditev izdatkov 

Nacionalni 
kontrolorji 

 

Imenujeta jih državi 
članici 

 

vsakodnevni stik s 
programskimi in 

projektnimi partnerji  

podpis pogodbe o 
sofinanciranju 

Vodilni projektni 
partner 

Nacionalni 
organi 

 

Predstavniki obeh držav 
članic 

Organ za  
potrjevanje 

 
Javni sklad Republike 

Slovenije za regionalni 
razvoj 

 
Sestavlja potrjene izjave o 

izdatkih in zahtevke za 
plačila; izvaja plačila 
vodilnim partnerjem 

Organ 
upravljanja 

 
Služba vlade za razvoj in 

evropsko kohezijsko 
politiko 

Sektor za upravljanje 
čezmejnih programov 

 
Odgovoren za učinkovito 
in pravilno upravljanje in 

izvajanje programa 



Priročnik o izvajanju projektov za upravičence  

 
1. DEL: O PROGRAMU 
 

19 

1.8 Elektronski sistem za spremljanje (eMS) 

 
Za spremljanje izvajanja, vključno s postopkom prijave in poročanja, program Interreg SI–HR 
uporablja informacijski sistem eMS. eMS je sistem za spremljanje in komunikacijski portal, ki 
omogoča predložitev prijave, odobritev, vodenje in upravljanje ter poročanje in spremljanje 
projektov. Sistem omogoča zbiranje vseh informacij o prijavljenih in odobrenih projektih, 
njihovem ocenjevanju, izvedbi in dosežkih ter spremembah in zaključku. 

 

2. PRAVNI OKVIR IN PROGRAMSKI DOKUMENTI 

Projekti, ki se izvajajo v okviru programa, morajo biti skladni s predpisi EU za strukturne 
sklade, z nacionalno zakonodajo in morajo izkazovati skladnost in povezljivost z regionalnimi, 
nacionalnimi in s sektorskimi razvojnimi strategijami/programi. Dokumenti ali spletne 
povezave do ustreznih dokumentov, ki so navedeni spodaj (nepopoln seznam), so na voljo na 
spletni strani programa www.si-hr.eu.  
 
Relevantni programski dokument 

 Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška (sprejet s Sklepom Evropske 

komisije C (2015) 6775, pravnomočnim 30. 9. 2015) 

 

Ključni predpisi za evropske strukturne in investicijske sklade (osnovni predpisi EU za 
obdobje 2014–2020) 

 Uredba o skupnih določbah (USD) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, 
Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu 
za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe (ES), št. 1083/2006 

 Uredba ETS 

Uredba (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
posebnih določbah za podporo cilju "evropsko teritorialno sodelovanje" iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj 

 Uredba ESRR 

Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj in posebnih določbah glede cilja "naložbe za rast in 
delovna mesta" ter o razveljavitvi Uredbe (ES), št. 1080/2006 

 Uredba EZTS 

Uredba (EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno 

Novo: v primerjavi z obdobjem 2007–2013 se bo za predložitev vlog in poročanje o 
izdatkih namesto sistema ISARR uporabljal eMS.  

 

http://www.si-hr.eu/
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sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in 
delovanja takih združenj 
 
Strateški okvir 

 Evropa 2020: Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast, Sporočilo 

Komisije, COM (2010) 2020 končno 

 Donavska strategija: Strategija Evropske unije za Podonavsko regijo, Sporočilo 

Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru in Odboru regij, COM (2010) 715 končno 

 Strategija Evropske unije za Jadransko-jonsko makroregijo (EUSAIR, 2014) 

 Strategija Evropske unije za Alpsko regijo (EUSALP, 2015) 

 
Osnovna nacionalna pravila 

Poleg pravil EU in pravil programa sodelovanja je treba upoštevati tudi nacionalna pravila. 
Radi bi izpostavili nekaj primerov: 

 Naročanje blaga in storitev: ne glede na to, ali je upravičenec javni ali zasebni 

subjekt, mora delovati skladno s pravili o javnem naročanju, ki veljajo za javne 

upravičence.  

 Državna pomoč: če za projekt ali njegove dejavnosti veljajo pravila državnih pomoči, 

je treba upoštevati zgornje meje javnega financiranja ali intenzivnost pomoči. 

 Pri pripravi in izvedbi projektov je treba upoštevati veljavno nacionalno zakonodajo, 

ki ureja posebna področja, ki jih projekt naslavlja, npr. okoljski posegi, naravna in 

kulturna dediščina, gradbeništvo itd.  

 

3. KLJUČNA NAČELA INTERREG V-A SI–HR 

3.1 Usmerjenost k rezultatom 

Velik poudarek v tem programskem obdobju je na usmerjenosti projektov k rezultatom, pri 
čemer se zahtevajo vidni in konkretni rezultati. K rezultatom usmerjen pristop se odraža tako 
v novem programu kot tudi v projektni intervencijski logiki. 
 
Programska intervencijska logika 

V finančnem obdobju 2014–2020 Evropska unija od programov zahteva, da opredelijo k 
rezultatom usmerjeno intervencijsko logiko, ki dokazuje njihov jasen prispevek k ciljem 
strategije Evropa 2020 ter k dosežkom ekonomske, socialne in teritorialne kohezije. 
Programi bodo financirali projekte, ki izkazujejo udejanjanje neposrednih učinkov, ki izhajajo 
iz "mehkih" dejavnosti (raziskave, študije itn.) v konkretne, vidne in v trajnostne rezultate. Ti 
morajo voditi k spremembi (izboljšanju) prvotnega stanja v programskem območju.  
 
Intervencijsko logiko PS Interreg SI–HR sestavljajo štiri prednostne osi (vključno z osjo za 
tehnično pomoč) in z njimi povezani specifični cilji. Za vsak specifični cilj so opredeljeni 
pričakovani rezultati (glej 1. del, poglavje 1.4), ki odražajo spremembe, ki jih želi program 
skozi izvajanje projektov doseči na celotnem programskem območju. Rezultati in z njimi 
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povezane spremembe se merijo s pomočjo kazalnikov rezultatov, povezanih z vsakim 
specifičnim ciljem programa. 
 
Projektna intervencijska logika 

Projekti morajo dosledno uporabljati pristop, usmerjen k rezultatom, z jasno opredelitvijo 
rezultatov, ki naj bi bili v projektu doseženi, ter jih povezovati s teritorialnimi izzivi in 
potrebami. 
 
Soodvisnost projektne intervencijske logike (tj. specifičnih ciljev projekta, dejavnosti, 
neposrednih učinkov in pričakovanih rezultatov) z zadevnim specifičnim ciljem programa je 
predpogoj za financiranje projekta (gl. poglavje 2.2 v 2. delu o razvoju intervencijske logike 
projekta). PS Interreg SI–HR ne bo podprl projektov, ki ne izkazujejo jasne povezave s 
specifičnim ciljem programa in/ali ne prispevajo k ustreznemu pričakovanemu rezultatu 
programa. 
 
 

3.2 Teritorialna ustreznost 

Teritorialna ustreznost je ena ključnih zahtev kakovosti za financiranje projekta. Čezmejna 
ustreznost mora biti jasno izkazana v celotnem projektu, kar pomeni, da prepoznanih 
problemov ne bi bilo mogoče učinkovito rešiti na nivoju posamezne države članice:  

 rešitve skupaj razvijajo organizacije v različnih županijah/regijah, ki sodelujejo v 

projektu, s čimer se kaže jasna čezmejna dodana vrednost, ki presega zgolj rezultate, 

ki bi jih lahko sodelujoče države/regije dosegle samostojno; 

 neposredni učinki projekta morajo biti doseženi s čezmejnim delovnim pristopom; 

 projekti morajo izkazovati celosten pristop k regionalnemu razvoju pri čemer morajo  

uspešno usklajevati tematski (usklajevanje potreb zaznanih na območju s  in 

teritorialni pristop (dejanski učinki zaznani v prostoru programskega območja). 

 

3.3 Ustreznost partnerstva 

Da bi dosegli oprijemljive rezultate projekta, je bistveno vključiti partnerje, ki so 
najustreznejši za razvoj, izvajanje, komunikacijo pa tudi za kapitalizacijo načrtovanih 
neposrednih učinkov in rezultatov projekta. V tem pogledu je treba za oblikovanje 
ustreznega partnerstva upoštevati tematsko usposobljenost in strokovno znanje ter 
zemljepisno in institucionalno ustreznost.  
 
Partnerstvo mora odražati celostni teritorialni pristop k regionalnemu razvoju, 
predvidenemu s projektom. Vsi partnerji morajo biti vključeni na način, ki izkazuje skupno 
izvajanje in čezmejno dodano vrednost projekta. 
 
Več o tem, kako v projektu vzpostaviti kakovostno partnerstvo je navedeno v 2. delu 
priročnika, v poglavju 2.3.  
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3.4 Trajnost  

Trajnost neposrednih učinkov in rezultatov projekta je ključnega pomena za zagotavljanje 
teritorialnega vpliva na območje in dolgoročnih koristi za njegove prebivalce, ki se bodo 
nadaljevali še po koncu projekta z namenom doseči glavni cilj projekta. 
 
Zato morajo projekti zagotoviti, da so  neposredni učinki in doseženi rezultati trajni ter 
primerni za samostojno nadaljevanje po zaključku projekta. 
 
Da bi dosegli trajnost, morajo projekti od začetka slediti dolgoročnejši, strateško naravnani 
perspektivi, preko katere želene rezultate, namenjene ciljnim skupinam dosegajo skozi daljše 
časovno obdobje. Da bi dosegli takšne dolgoročne koristi, je že pri načrtovanju projekta 
nujno preučiti  potrebe ključnih deležnikov in institucionalni okvir. Pomembno je, da so 
ključni deležniki in uporabniki projekta aktivno vključeni že v zgodnjih fazah razvoja projekta. 
 
Razlikovati je treba med naslednjimi dimenzijami trajnosti: finančna trajnost (financiranje 
nadaljnjih dejavnosti in naložb, sredstva za pokrivanje prihodnjih obratovalnih in 
vzdrževalnih stroškov itn.) in institucionalna trajnost ("lastništvo" učinkov projekta – katere 
strukture bodo omogočale, da bodo rezultati projekta po koncu projekta še naprej obstajali 
in se razvijali). 
 
 

3.5 Horizontalna načela  

Horizontalno načelo je načelo, ki mora biti vključeno v celoten program in v vse projekte. 
Zato mora vsak projekt, odobren v okviru programa Interreg SI–HR, prispevati k naslednjim 
horizontalnim načelom. 

3.5.1 Trajnostni razvoj 

Trajnostni razvoj je v program sodelovanja vključen kot horizontalno načelo. Zato bodo 
morali vsi projekti, ki jih bo program podprl, upoštevati ustrezne politike in pravila. 
Prijavitelji morajo predstaviti prispevek k trajnostnemu razvoju in pojasniti, kako je načelo 
ekonomske, okoljske in družbene trajnosti zasidrano v zasnovo projekta in načrtovane 
dejavnosti. 

3.5.2 Enake možnosti in nediskriminacija 

Projekti morajo zagotavljati, da so izvedene dejavnosti skladne z načelom enakih možnosti in 
da ne ustvarjajo nikakršne diskriminacije (zaradi spola, rase ali etnične pripadnosti, vere ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti). 
 
Prijavitelji morajo predstaviti prispevek k enakim možnostim in nediskriminaciji ter pojasniti, 
kako je načelo enakih možnosti zasidrano v zasnovo projekta in načrtovane dejavnosti. 
 
Poleg dejavnosti projektov, ki se izrecno nanašajo na zmanjšanje razlik, je zaželeno, da vsi 
projekti, predlagani v okviru katere koli prednostne osi, vključujejo ukrepe za spodbujanje 
enakih možnosti in preprečevanje kakršne koli diskriminacije, na primer z aktivnim 
premagovanjem izzivov povezanih z demografskimi spremembami in neenakostjo. Spodbuja 
se, da vsi projekti vključujejo ukrepe, ki so usmerjeni k aktivnemu zmanjševanju posebnih 
izzivov, ki so bili ugotovljeni na programskem območju (npr. boljša socialna vključenost 
zapostavljenih skupin). Zaželeno je tudi, da projekti vključujejo načelo dostopnosti brez ovir 
na vseh ravneh. 
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3.5.3 Enakost moških in žensk 

Projekti morajo zagotavljati, da so dejavnosti, ki se izvajajo, skladne z načelom enakosti med 
moškimi in ženskami in da ne ustvarjajo diskriminacije v kakršni koli obliki. 
 
Prijavitelji morajo opisati prispevek k temu načelu ter pojasniti, kako je načelo enakosti 
zasidrano v zasnovo projekta in načrtovane dejavnosti. 
 
Spodbuja se, da projekti, predlagani v okviru katere koli prednostne osi, vključujejo ukrepe 
za integracijo vidika spola, na primer z vključevanjem enake stopnje sodelovanja žensk in 
moških in/ali z aktivnim spodbujanjem načela enakosti spolov.  
 
Na splošno je zelo zaželeno, da projekti, predlagani v okviru katere koli prednostne osi, 
vključujejo tudi aktivnosti za reševanje okoljskih vprašanj in zmanjševanje njihovega vpliva 
na okolje, na primer: 

 s prispevanjem k zmanjševanju onesnaževanja zraka zaradi prometa in mobilnosti 

(zlasti za kratke potovalne razdalje). 

 s prispevanjem k razvoju zelene infrastrukture in tehnologije. 

 s prispevanjem k dodatnim možnostim zaposlovanja, usposabljanja in izobraževanja 

ter podpornim storitvam, ki vključujejo varstvo okolja in trajnostni razvoj. 

 z uporabo zelenih javnih naročil na metodološki način. 

 z izvedbo spletnih sestankov namesto osebnih srečanj, kjer je to mogoče. 

 z organizacijo konferenc in dogodkov na trajnostni način (npr. s kombiniranjem 

različnih sestankov na enem mestu, z zmanjševanjem tiskanja in z uporabo 

recikliranih materialov, z uporabo videokonferenčnih zmogljivosti itn.).  


