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1. Kakšna je najmanjša oz najve�ja velikost projekta? 
 
Upravi�eni do sodelovanja v programu so projekti, katerih skupni zaprošeni 
znesek IPA sredstev znaša od 75.000 do 2.000.000 �. 
 
2. Katero obmo�je je upravi�eno do sodelovanja?  
 
Do sodelovanja v programu so upravi�ene naslednje statisti�ne regije v Sloveniji: 
Pomurska, Podravska, Savinjska, Spodnjeposavska, JV Slovenija, Notranjsko-
kraška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska (20%) in županije na Hrvaškem: 
Medžimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Zagrebška, Karlovaška, 
Primorsko-goranska, Istrska, Zagrebška (20%)  - glejte Priro�nik za izvajanje 
projektov poglavje 1.2.3.  
 

 
3. Kako naj bi izgledala dinamika pla�il za odobrene projekte? 
 
Za vsako poro�evalno obdobje (praviloma vsakih 6 mesecev) predloži vsak 
projektni partner svojemu pristojnemu nacionalnemu kontrolorju v kontrolo 
vmesno poro�ilo vklju�no z zahtevkom za pla�ilo. Le-ta ga pregleda in izda izkaz 
o izdatkih v obdobju do najve� 3 mesecev. Projektni partnerji nato pošljejo 
potrjeno poro�ilo z izkazom o izdatkih vodilnemu partnerju, ki pripravi skupno 
vmesno poro�ilo in zahtevek za povra�ilo (iz sredstev IPA) in ga pošlje še 
skupnemu tehni�nemu sekretariatu v pregled in nadaljnji postopek za sprostitev 
pla�il. 

 
 

4. Ali so v okviru Operativnega programa Slovenija-Hrvaška odprti razpisi 
za projekte na podro�ju informacijske tehnologije (IKT), kakšni so pogoji 
prijave in kriteriji za ocenjevanje projektov? 

 
 
Na spletni strani http://www.euskladi.si/razpisi/cilj3/op_si-hr/ lahko najdete 
Operativni program (OP) �ezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška, ki je bil 
potrjen s strani EK 28.2.2008. V poglavju 6. najdete informacije o prednostnih 
nalogah in ukrepih, ki se sofinacirajo v programu, v poglavju 7 pa so posebej 



 

 

izpostavljene horizontalne teme (med njimi tudi IKT tehnologija), ki jih je v 
smiselnem obsegu potrebno vklju�iti v vsak tip projekta, ne more pa predstavljati 
samostojen projekt. Informacije o tem, kdo se lahko na razpis prijavi najdete v 
poglavju 8. Kriteriji za ocenjevanje projektov so opisani v PIM-u (Project 
Implementation Manual), ki je del razpisne dokumentacije in je objavljen na 
spletni strani. 
 
 
5. Ali bo za prijavitelje delovala kakšna »svetovalna« pisarna kot pomo� 

prijaviteljem? 
 
 

Prijaviteljem infomacije o razpisu daje skupni tehni�ni sekretariat (uradne ure: 
torek, sreda, �etrtek 9.00-12.00), poleg tega pa bodo organizirani svetovalni dnevi 
oz. dnevi odprtih vrat. Za ve� informacij spremljajte informacije na spletni strani 
http://www.euskladi.si/. 

 
 
 

6. Ali se raziskovalne javne in zasebne organizacije lahko prijavijo na 
razpis in ali za partnerje veljajo isti pogoji kot za prijavitelje? 

 
 

Osebe javnega prava, kot so skladi, zavodi, agencije, katerih ustanovitelj je  
država ali ob�ina ali katerakoli druga oseba javnega prava, raziskovalne in 
razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove 
zdravstvenega varstva, ustanove, ki varujejo naravno in kulturno dediš�ino, 
lokalne in regionalne razvoje agencije se lahko prijavijo na razpis.  
Za partnerje veljajo isti pogoji kot za prijavitelje. 
 
 
7. Ali so podjetja lahko partnerji v projektu in ali so upravi�eni do 

sofinanciranja? Ali so lahko podizvajalci? 
 
 

Upravi�eni prijavitelji in partnerji obeh prednostnih nalog (gospodarski in družbeni 
razvoj, trajnostno upravljanje z naravnimi viri) morajo biti neprofitne pravne 
osebe, ustanovljene v skladu z javnim ali zasebnim pravom, ki delujejo v javnem 
in splošno koristnem interesu in sodijo v eno od naslednjih skupin:  

- regionalni in lokalni javni organi; 
- osebe javnega prava, kot so: skladi, zavodi, agencije, katerih 

ustanovitelj je        država ali ob�ina ali katerakoli druga oseba javnega 
prava, raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in 
usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo 
naravne in kulturne dediš�ine, lokalne in regionalne razvojne agencije 
itd.; 

- nevladne organizacije, kot so združenja, fundacije; 



 

 

- gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, grozdi, ki so 
registrirani kot neprofitne pravne osebe; 

- pravne osebe zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen 
delovanja, kot so društva, lokalne in regionalne razvojne agencije, 
registrirane kot podjetja, lokalne turisti�ne organizacije, organizacije za 
usposabljanje, zasebni zavodi itd. 

 
Podjetja so lahko podizvajalci, vendar je pri tem potrebno upoštevati postopke 
javnega naro�anja. 

 
 
 

8. Ali je potrebno za obnovitvena dela v stavbi priložiti tudi DIIP? 
Ali je potrebno priložiti DIIP tudi za dela, za katere se ne potrebuje     
priglasitev del? 

 
 

V primeru, da projekt vsebuje investicijsko komponento (torej v obeh primerih), je 
potrebno pripraviti dokument o identifikaciji investicijskega projekta (tako 
imenovani “DIIP”) ali investicijski program (tako imenovani “IP”), ki ga je treba 
priložiti k prijavnici v skladu z »Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na podro�ju javnih financ« (upoštevati jo 
morajo vsi kon�ni upravi�enci). Za podrobnejše informacije glejte Priro�nik za 
izvajanje projektov (poglavje 3.2, stran 27) in natan�no preberite zgoraj navedeno 
Uredbo, ki natan�no dolo�a, katere dokumente se zahteva, glede na celotno 
vrednost projekta. Torej, tudi obnovitvena dela so gradbena dela in sodijo med 
investicije, kakor tudi nakup opreme sodi med investicije (natan�no, kaj vse sodi 
med investicije je navedeno v Uredbi). 

 
 
 

9. V primeru sodelovanja med dvema obrtnima zbornicama na obeh 
straneh meje nas zanima, ali je za državno pomo� smatrano tudi to, �e se 
promovira dolo�ena zvrst obrti (na primer kovinarska, cvetli�arska,…) in 
so v brošuri navedene npr. cvetli�arna na vklju�enem obmo�ju? 

 
 

V primeru, da so kon�ni koristniki podjetja oz. pravne osebe, ki svojo dejavnost 
tržijo, gre za državno pomo� in sicer v primerih malih vrednosti se dodeljuje po 
pravilu »de minimis« kjer velja, da posamezni prejemnik te pomo�i v 3 letih lahko  
prejme do 200.000�. V primeru objave v brošuri se obra�unajo stroški celotne 
izdelave te publikacije in se razdelijo na podjetja, ki so objavljena v brošuri – kar 
pomeni, da je potem vsako podjetje prejemnik xy � po pravilu »de minimis«, kar 
se zavede v centralno evidenco za vsako posamezno podjetje, katero vodi 
Ministrstvo za finance. 

 
 



 

 

10. Na kakšen na�in se bo preverjala finan�na sposobnost vodilnega 
partnerja in ostalih partnerjev? 

 
 

Finan�no sposobnost ne bomo preverjali, ampak jo vodilni partner oz. partnerji 
zagotovljajo s svojim podpisom. V kolikor se med izvajanjem projekta izkaže, da 
zaradi finan�ne nesposobnosti vodilnega partnerja ali partnerjev projekta ni 
možno izvesti v opredeljenem roku se prekine pogodba in izgubijo dodeljena 
sredstva. 

 
 

11.  Ali je možno na razpis Slovenija-Hrvaška prijaviti izdelavo dokumenta - 
Feasibility študije, ki je potrebna na SLO in HR strani, za izvedbeni del 
projekta pa bi kandidirali za sredstva iz Kohezijskega sklada? 

 
 

Je možno, seveda pa je pomembno, da je projekt oblikovan tako, da bo �ezmejno 
naravnan in da bo skladen s cilji našega programa. Prav tako je pomembno 
upoštevati �asovnico glede poteka našega razpisa in potem nadaljevanja na 
Kohezijski sklad.  

 
 

12. Kako je z DDV statusom prijaviteljev in upravi�enostjo DDV-ja? 
 
 
1. �e je DDV v celoti povra�ljiv (status: dav�ni zavezanec), ni upravi�en strošek in 
se ga ne sme vklju�iti (prijavitelji/partnerji ga krijejo iz lastnih virov).  
2. �e DDV ni povra�ljiv (nimajo statusa dav�nega zavezanca) se ga vklju�i v 
na�rtovane upravi�ene izdatke. Celoten znesek DDV je upravi�en, vendar mora 
biti to razvidno iz prijavnice, v nasprotnem primeru ga ni mo� uveljavljati.  
3. �e je DDV delno povra�ljiv (dav�ni zavezanci, ki pri obra�unavanju DDV-ja 
uporabljajo odbitno stopnjo) se lahko vklju�i v na�rtovane upravi�ene izdatke del, 
ki ni povra�ljiv.  
 
Prijavitelji morajo preveriti svoj status, preden za�nejo izpolnjevati vlogo. DDV se 
torej lahko vklju�i v finan�ni na�rt kot upravi�en ali delno upravi�en strošek, �e ni 
povra�ljiv oziroma je delno povra�ljiv. Povra�ljiv DDV ne more biti upravi�en 
strošek, tudi �e prijavitelj ne uveljavlja pravice do povra�ila.  
 
Kon�ni upravi�enci, ki bodo uveljavljali stroške "vklju�no z DDV-jem", bodo morali 
ob poro�ilu priložiti izjavo da na noben na�in ne zahtevajo vra�ila DDV, kon�ni 
upravi�enci, ki bodo zahtevali delno vra�ilo DDV-ja, pa morajo predložiti dokazilo 
o odstotku nepovra�ljivega DDV-ja (izjava o odbitni stopnji).  
 
 
13. Ali se to�kuje tudi vrednost projekta – torej ali imajo prednost veliki oz. 

mali projekti (glede na njihovo vrednost)? 



 

 

 
 

Projekti, katerih skupni zaprošeni znesek IPA sredstev znaša od 75.000 do 
2.000.000 � so upravi�eni do sodelovanja v programu, pri �emer višina 
zaprošenega zneska (seveda v mejah zgoraj omenjene min. in max. vrednosti) ni 
merilo za izbor projektov. Pomembno je, da je prora�un skladen z dejavnostmi, 
ekonomi�en in stroškovno u�inkovit ter uravnotežen med partnerji. Merila za izbor 
so podrobneje opisana v Priro�niku za izvajanje projektov poglavje 5.3.1. 
 
 
14. Ali je dolo�en tudi procent višine investicij in opreme glede na celotno 

vrednost projekta? 
 

 
Ne�eloma ne, razen v primeru, �e se investicija nanaša na nakup zemljiš�a, le-ta 
ne sme predstavljati ve� kot 10% skupnih upravi�enih izdatkov operacije (del 
projekta, ki je sofinanciran s strani IPA). Glejte poglavje 4.1.3, to�ka 3.3 (stran 28) 
Priro�nika za izvajanja projektov. Bodite pozorni tudi na 6. poglavje Operativnega 
programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013, kjer so pod posameznimi prednostnimi 
nalogami oz. ukrepi navedene dejavnosti, ki se spodbujajo v okviru programa 
(povsod niso zajete investicije). 
 
 
 
15. Ali se tudi nakup opreme šteje kot investicija? 
 
 
Kar zadeva Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na podro�ju javnih financ se tudi nakup opreme šteje kot investicija 
in to zahteva pripravo ustrezne dokumentacije (DIIP, IP). Glejte poglavje 4.1.3, 
to�ka 3 (stran 25) Priro�nika za izvajanja projektov. Glede vnosa v prijavnico - del 
B (Finan�ni opis) se ta strošek vpiše pod to�ko 3 Investicije (�e je strošek v celoti 
upravi�en se vpiše pod 3.1, v primeru amortizacije pod 3.2, �e je strošek delno 
upravi�en pa pod 3.3). 
 
 

 
16. Ali je možno prijaviti projektni predlog v okviru ene prednostne naloge 

na ve� ukrepov – ali zgolj na samo enega? 
 
 

Na 1. javni razpis v okviru Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007 
-2013 se projekti prijavljajo glede na prednostno nalogo (glejte prvo stran 
prijavnice - del A - opis projekta). Projekt lahko zajema ve� ukrepov znotraj ene 
prednostne naloge, vendar mora pri tem v vsebinskem pogledu ostati logi�na 
zaklju�ena celota. 
 



 

 

 
 
17. Kolikšen delež po vsebini in stroških lahko zavzame npr. informacijska 

tehnologija (npr. razvoj portala ali neke informacijske rešitve)? 
 
 
Razvoj portala ali informacijske rešitve je lahko ena od dejavnosti v projektu, pri 
�emer mora biti projekt v vsebinskem in finan�nem pogledu zastavljen kot logi�na 
zaklju�ena celota. Delež, ki ga posamezna aktivnost v projektu zavzema ni 
predpisan, razen v primeru nakupa zemljiš�a, ki ne sme predstavljati ve� kot 10% 
skupnih upravi�enih izdatkov operacije (dela projekta financiranega iz sredstev 
IPA). Specifika našega programa je �ezmejni vidik in u�inek, kar je bistvena 
razlika od vseh ostalih programov. Prav tako je pomembno, da je projekt skladen 
s programskimi cilji in usmeritvami (poglejte si 6. poglavje Operativnega programa 
SI-HR, ki ga najdete na naslednji povezavi http://www.euskladi.si/razpisi/cilj3/op_si-
hr/). 

 
 

18. Kolikšen delež stroškov lahko zavzame strošek podizvajalca? 
 
 
Delež stroškov, ki ga lahko podizvajalec prevzame ni predpisan, pomembno je da 
projekt zajema sklop dejavnosti, katerih namen je dose�i jasno dolo�ene cilje, 
posebno pozornost je potrebno nameniti �ezmejnim vidikom projekta. Glede 
deleža vklju�evanja zunanjih izvajalecev v projekt je vedno odvisno od tipa 
projekta (za storitve za katere partnerji niso strokovno usposobljeni ali registrirani, 
je potrebno najeti zunanje izvajalce oz. tudi v primeru, da nimajo zadostne 
kadrovske kapacitete). 

 
 

19. Kako je s sofinanciranjem partnerjev? 
 
 

Vsak slovenski partner mora zagotoviti 5% lastnega sofinanciranja, sofinanciranje 
iz IPA sredstev lahko znaša najve� do 85%, SVRL pa bo zagotovil preostali del 
nacionalnega javnega sofinanciranja na državni ravni (do 10% javnim organom in 
do 15% zasebnim subjektom). Za hrvaške partnerje velja, da mora vsak partner 
zagotoviti 15% javnega sofinanciranja. Podrobno si preberiti poglavje 4.3 
Priro�nika za izvajanje projektov (PIP), ki ga najdete na naši spletni strani: 
http://www.euskladi.si/razpisi/cilj3/op_si-hr/. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

20. Koliko izraženo v % lahko zaposleni v javnih organizacijah delajo na 
projektu? Ali lahko delajo tudi nadure ali z avtorsko pogodbo? 

 
 

Zaposleni v javnih organizacijah lahko delajo na projektu, v skladu s svojo 
pogodbo o zaposlitvi, vendar izdatki za delo javnih uslužbencev, ki delajo na 
projektu in so v celoti financirani iz državnega/regionalnega/ob�inskega prora�una 
ne bodo povrnjeni. V primeru, da so javni uslužbenci zaposleni v organizacijah, ki 
so samo delno financirane iz državnega/regionalnega/ob�inskega prora�una, se 
izdatki za njihovo delo lahko povrnejo samo v primeru, da iz pogodbe o zaposlitvi 
jasno izhajajo vloga in naloge, kot tudi obseg dela, obdobje, višina pla�ila za delo 
na projektu in dolo�ilo, da delo na projektu ni financirano iz 
državnega/regionalnega/ob�inskega prora�una. Upoštevajte, da ne sme priti do 
dvojnega financiranja! Ve� o stroških osebja, si lahko preberete v Priro�niku za 
izvajanje projektov, poglavje 4.1.3, to�ka 1. Javni uslužbenec lahko izven svojega 
rednega delovnega razmerja (v kolikor mu to dopuš�a njegova pogodba o 
rednem delavnem razmerju) dela za neko inštitucijo, ki je partner v projektu. V 
tem primeru dela kot zunanji izvajalec in mora biti izbran glede na tip pogodbe in v 
skladu z veljavno zakonodajo. Nikakor pa ni dovoljeno, da bi nekdo, ki je 
zaposlen pri vodilnem partnerju/partnerju zanj delal kot zunanji sodelavec. V 
primeru projektnih ur, tudi ni kategorije nadur. Ure se vedno obra�unajo v skladu s 
Priro�nikom za izvajanje projektov (PIP), poglavje 4.1.3. 
 
 
21. V kolikšni meri so sofinancirani administrativni izdatki? 
 
 
Delež administrativnih izdatkov posameznega partnerja ne sme presegati 25% 
glede na skupne direktne upravi�ene stroške. Administrativni stroški se 
obra�unajo v skladu z Priro�nikom za izvajanje projektov, poglavje 4 (stran 28). V 
tem poglavju si lahko preberete tudi kaj administrativni stroški vklju�ujejo. 
 
 
22. V katere stroške je vklju�ena koordinacija in vodenje projekta in ali so 

upravi�eni? 
 
 

Stroški koordinacije in vodenja projekta so seveda upravi�eni in so eden od 
delovnih sklopov pri izvajanju projekta (glejte prijavnico del A - opis projekta, 
to�ka 2.4 Akcijski na�rt). Vklju�eni pa so v stroške osebja ali stroške zunanjega 
izvajalca, odvisno od tega kdo opravlja koordinacijo in finan�no upravljanje 
projekta. 

 
 
 
 
 



 

 

 
23. Ali lahko vodilni prijavitelj najame zunanjo institucijo ki pomaga pri 

vodenju projekta in ta strošek prikazuje kot administrativni strošek? 
 
 
V primeru, da vodilni partner/partnerji nimajo ustreznih in/ali zadosti strokovnjakov 
za opravljanje nalog vodenja/koordinacije, lahko najame zunanje izvajalce. V 
takem primeru ta strošek sodi v kategorijo "stroški za zunanje izvajalce". 
 
 
 
24. Ali so stroški poslovanja upravi�eni? 
 
 
V skladu s �lenom 34(3) in �lenom 89(2) Uredbe Komisije (ES) št. 718/2007 za 
prispevek IPA stroški poslovanja niso upravi�eni. Režijski stroški so lahko 
upravi�eni izdatki, �e temeljijo na dejanskih stroških, povezanih z izvajanjem 
operacije, sofinancirane v okviru sredstev IPA in se izra�unajo po utemeljeni, 
pravi�ni in nepristranski metodi. Glejte Priro�nik za izvajanje projektov (PIP), 
poglavje 4. 
 
 
25. Ali so avtorske pogodbe za svetovanje upravi�ene? 
 
 
Pod izdatke za zunanje sodelavce štejemo delo ljudi, ki na projektu delajo na 
osnovi pogodbe, ki ni pogodba o redni zaposlitvi - med te sodi tudi avtorska 
pogodba (vendar se ta lahko uporablja samo za tiste vrste dela, ki so predvidene 
v nacionalni zakonodaji). Glejte tudi Priro�nik za izvajanje projektov, poglavje 
4.1.3, to�ka 2 (stran 24). 
 
 
26. Ali so izvajalske pogodbe upravi�en strošek na projektu? 

 
 

Izvajalske pogodbe, pri katerih je pla�ilo opredeljeno kot % skupnih stroškov 
operacije niso upravi�ene, razen �e ni tako pla�ilo utemeljeno z ozirom na 
dejansko vrednost opravljenega dela in storitev (npr. projekt je 100.000 enot, od 
tega je zunanjemu izvajalcu po pogodbi namenjenih 10.000 enot, kar predstavlja 
10% stroškov operacije, neupravi�en strošek bi predstavljala pogodba z 
izvajalcem, �e v njej pla�ilo ne bi bilo navedeno v znesku ampak v % stroškov 
operacije). 
 
 
 
 
 



 

 

27. Kako so opredeljeni zunanji izvajalci? 
 
 

Zunanji izvajalci so na�eloma vsi izvajalci, s katerimi sklenete pogodbo za 
izvedbo dolo�ene storitve, nabavo blaga ali pogodbo o gradnji. To so pravne 
osebe, ki ne sodijo pod kategorijo "partnerjev" (sodijo v kategorijo "stroški za 
zunanje izvajalce" ali pod "investicije" - glede na pravila našega razpisa), vendar 
jih potrebujete za izvedbo dolo�enih del, katerih ne morete izvesti v okviru 
partnerstva. Pomembno je, da so le ti izbrani v skladu s pravili javnega naro�anja 
- kar pomeni, da v fazi na�rtovanja projekta le-ti še niso znani, ker še niso izbrani 
(v tej fazi komaj veste katere storitve/blago/gradnjo boste potrebovali).  
 
 
28. Ali se aktivnosti v Operativnem programu razumejo kot definitivne ali so 

mogo�a tudi odstopanja? 
 
 
Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 je bil pripravljen ob 
sodelovanju nacionalne, regionalne in lokalne ravni iz obeh držav, na podlagi 
situacijske analize pa so bili doseženi dogovori o prednostnih nalogah in 
strateških ciljih programa. Program je bil potrjen z Odlo�bo Evropske komisije in 
kot tak predstavlja podlago za izvajanje razpisa, zato ve�ja vsebinska odstopanja 
niso možna. 
 
 
29. Kakšna je vloga horizontalnih tem programa "razvoj �loveških virov" in 

"informacijska družba"? 
 
 
Horizontalni temi programa "razvoj �loveških virov" in "informacijska družba" sta 
orodji za zagotavljanje podpore pri uresni�evanju ciljev dveh prednostnih nalog 
našega programa ("gospodarski in družbeni razvoj", "trajnostno upravljanje z 
naravnimi viri") in ju je potrebno v smiselnem obsegu vklju�iti v vsak projekt. To 
pomeni da se lahko katera izmed dejavnosti v projektu, nanaša na njiju, ne 
moreta pa predstavljati samostojen projekt. Projekt mora biti v vsebinskem in 
finan�nem smislu zastavljen kot logi�na zaklju�ena celota, ki jo prijavljate na eno 
izmed dveh prioritet in ne na ukrep (poglejte si 6. poglavje Operativnega 
programa SI-HR, ki ga najdete na naslednji povezavi 
http://www.euskladi.si/razpisi/cilj3/op_si-hr/), ki je skladen s programskimi cilji in 
usmeritvami.  
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
30. Ali med upravi�ene stroške poleg nakupa programske opreme sodi tudi 

nakup licenc? 
 
 

Da, vendar je potrebna obrazložitev zakaj je nakup te licen�ne programske 
opreme pomemben za u�inkovito izvajanje projekta. 
 
 
31. Ali obstaja omejitev glede minimalnega števila mesecev za izvajanje 
projektov? 
 
 
Ne. Projekti, upravi�eni do sodelovanja v programu, so projekti, katerih obdobje 
izvajanja traja najve� 36 mesecev. Omejitev glede minimalnega števila mesecev 
torej ni. 
 
 
32. V katerem primeru so stroški projekta le delno upravi�eni? 
 
V primeru, ko se ne nanašajo 100% za namene enega projekta. Dejanski stroški 
se lahko procentualno alocirajo na projekt (npr. �e projektni vodja dela 50% 
svojega �asa na projektu A in 50% �asa na projektu B, bodo stroški razdeljeni 
50/50 med oba projekta). 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


