
 

 

Sklad za male projekte GO! 2025 

ki ga upravlja EZTS GO in je financiran v okviru programa INTERREG VI-A 

ITALIJA-SLOVENIJA 2021-2027  

PRIROČNIK ZA OCENJEVANJE 
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Predlagatelj mora zagotoviti, da je prijavnica popolna ter da je vsa obvezna prijavna 

dokumentacija pravilno in razumljivo predložena. Ocenjevanje se izvede na podlagi vložene 

dokumentacije, razen dovoljenih dopolnitev, ki so navedene v Razpisu. 

Predlagatelj je odgovoren, da pred končno predložitvijo preveri pravilnost in popolnost 

naloženih informacij in dokumentov. EZTS GO ne prevzema nobene odgovornosti za 

manjkajoče ali zavajajoče informacije in dokumente, zaradi katerih je bil projekt zavrnjen. 

 

Po predložitvi bodo projektni predlogi izbrani za financiranje na podlagi tristopenjskega 

ocenjevalnega postopka: 

• Preverjanje izpolnjevanja formalnih pogojev in dopustnosti predloga bo opravilo osebje 

EZTS GO; 

• Kakovost upravičenih predlogov bo ocenilo osebje EZTS GO ob podpori zunanjih 

strokovnjakov na podlagi meril za ocenjevanje kakovosti in s tem povezanega točkovanja 

iz Priročnika za ocenjevanje Sklada za male projekte GO! 2025 (v nadaljevanju SPF GO! 

2025). 

• Preverjanje državne pomoči bo samo za odobrene projektne predloge opravilo osebje 

EZTS GO (ali zunanji strokovnjaki, če notranje strokovno znanje ni na voljo). V primeru 

relevantnosti za državno pomoč se uporabljajo pravila Programa IT-SI. 

Sledila bodo predpogodbena preverjanja izbranih projektov s strani osebja EZTS GO. 

  

V skladu s 25. členom Pravilnika Interreg bo EZTS GO izbral male projekte, ki jih bodo izvajali 

končni prejemniki v okviru SPF GO! 2025. Da bi se izognili dvojnemu financiranju izbranih 

projektov, bo v sodelovanju z glavnimi institucijami, zadolženimi za financiranje projektov, 

povezanih z EPK2025, opravljeno posebno preverjanje na celotnem programskem območju. 

 

1. FORMALNI POGOJI 

Zaposleni pri EZTS GO bodo opravili formalno preverjanje s pomočjo ustreznega kontrolnega 

seznama. 

Da bi bili upravičeni do financiranja, morajo projektni predlogi, predloženi v okviru razpisov, 

izpolnjevati naslednje formalne pogoje: 

 

POGOJI OPIS 

Časovni rok Projektni predlog se predloži v roku, določenem v razpisu, prek 

portala vzpostavljenega z razpisom. 

Popolnost in oblika 

projektnega predloga 

Vse obvezne priloge se predložijo in podpišejo na ustreznih 

obrazcih, ki jih zagotovi EZTS GO; 

Prosimo, da si ogledate Razpis in obvezne priloge, ki jih je 

potrebno predložiti . 

Popolnost prijavnice Prijavni obrazec je v celoti izpolnjen v italijanskem in 

slovenskem jeziku.  

Projektni predlogi MORAJO izpolnjevati vse formalne pogoje, da se lahko uvrstijo v naslednjo 

fazo. 

2. DOPUSTNOST PREDLOGA 
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Zaposleni pri EZTS GO bodo dopustnost predloga preverjali s pomočjo kontrolnih seznamov. 

Da bi bili upravičeni do financiranja, morajo predlogi projektov, predloženi v okviru razpisov, 

izpolnjevati naslednje pogoje glede dopustnosti: 

 

POGOJI  OPIS 

Partnerstva Projekt izpolnjuje pogoje glede partnerstva, kot jih določa 

Razpis. 

VP in PP so upravičene 

organizacije 

VP/PP spadajo med vrste upravičencev in izpolnjujejo obvezne 

pogoje, določene v operativnem priročniku in razpisu. 

Teritorialnost VP ima sedež ali poslovno enoto ali upravno pristojnost na 

programskem območju. Sodelovanje PP s sedežem izven 

programskega območja mora biti v skladu z razpisnimi 

zahtevami. 

Finančna sposobnost VP-ja VP ima ustrezno finančno sposobnost. 

Trajanje Trajanje projekta je v skladu s specifikacijami iz razpisa. 

Dvojno financiranje Oglejte si izjavo, ki je vključena v izjavi VP/PP-ja. 

Minimalne in maksimalne 

finančne zahteve  

Višina finančnih sredstev upošteva navedbe iz razpisa. 

Kazalniki Projekt prispeva k vsaj enemu izmed naštetih kazalnikov 

učinkov.  

Projektni predlogi MORAJO izpolnjevati vsa merila dopustnosti predloga, da se lahko uvrstijo v 

naslednjo fazo. 

3. TOČKOVANJE KAKOVOSTI 

Kakovost odobrenih projektnih predlogov bo ocenilo osebje EZTS GO ob podpori zunanjih 

strokovnjakov na podlagi sklopa meril za ocenjevanje kakovosti in s tem povezanega 

točkovanja. 

Vsak projekt bosta ocenila ocenjevalec iz osebja EZTS GO in zunanji ocenjevalec. Če razlika med 

obema ocenama presega 30 točk, bo projekt ocenil dodatni ocenjevalec iz osebja EZTS GO. 

Da bi bil projektni predlog upravičen do financiranja, mora prejeti vsaj 85 točk (prag). 

STRATEŠKA MERILA TOČKOVANJE  
Izpolnjuje merilo 

NE/DELNO/DA 

Kontekst projekta  

Projekt prispeva k strategiji Evropske prestolnice kulture Nova Gorica – 

Gorizia 2025 (GO! Green; GO! Share; GO! Europe; Capacity building; 

Rezidence). 

0-4-8 

Projekt prispeva h kazalnikom programa Interreg Italija-Slovenija 2021-

2027. 

0-3-6  

Projekt se odziva teritorialnim izzivom povezanim s prestolnico kulture 

GO! 2025. 

0-3-6 

Inovativnost projektnega predloga jasno prikazana. Koliko presega 0-3-6 
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obstoječe prakse v sektorju in/ali sodelujočih regijah?  

Projekt učinkovito izkorišča razpoložljivo znanje in sinergije z drugimi 

projekti ali pobudami. 

0-1-2 

Vrsta sodelovanja   
Potreba po čezmejnem sodelovanju je jasno prikazana kot nujna za 

doseganje ciljev projekta. 

0-3-6 

Projekt koristi obema stranema meje. 0-3-6 

Rezultati projekta  

Projekt zagotavlja trajnost svojih rezultatov in učinkov. 0-4-8 

Rezultati in učinki, ki se pričakujejo od projekta, so konkretni, merljivi in 

realistični (mogoče jih je doseči z določenimi viri - oziroma s časom, 

partnerji, proračunom – in so realni glede na predloženo količinsko 

opredelitev). 

0-4-8 

Projekt vpliva na celotno območje Programa. 0-1-2 

Ustreznost partnerstva  

Projekt vključuje ustrezne partnerje z dokazanimi izkušnjami, strokovnim 

znanjem in zmogljivostmi za doseganje ciljev projekta in izvajanje 

pričakovanih rezultatov, ki se medsebojno dopolnjujejo.  

V primeru partnerjev izven projektnega območja, partnerstvo prinaša 

korist območju Programa.  

0-3-6 

Vsi partnerji imajo v partnerstvu določeno vlogo. 0-3-6 

SKUPNO ŠTEVILO TOČK 
70/100 

 

OPERATIVNA MERILA TOČKOVANJE  
Izpolnjuje merilo 

NE/DELNO/DA 

Upravljanje  

Postopki upravljanja (vloge, pristojnosti, odgovornosti, notranja 

komunikacija, postopki finančnega in administrativnega 

upravljanja itd.) so jasno opredeljeni. 

0-2-4 

 

Struktura upravljanja je sorazmerna in primerna za trajanje 

projekta in učinkovito doseganje pričakovanih rezultatov projekta. 

0-2-4 

 

VP ima vodstvene sposobnosti. 0-1-2 

Komunikacija  

Komunikacijske dejavnosti in rezultati so primerni za doseganje 

ciljnega območja. 

0-1-2 

Komunikacijski cilji so jasno povezani s cilji projekta. 0-1-2 

Delovni načrt  

Splošni delovni načrt je realističen, skladen in ustrezen. 0-3-6 

 Dejavnosti prinašajo predlagane rezultate in učinke.  0-1-2 
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Proračun  

Načrtovani finančni načrt je realističen in sorazmeren glede na 

navedene dejavnosti in pričakovane rezultate. (načelo 

gospodarnosti) 

0-2-4 

Skupni finančni načrt vsakega partnerja odraža dejansko udeležbo 

partnerjev v skladu z delovnim načrtom  - je uravnovešen in 

realističen. (načelo učinkovitosti) 

0-2-4 

SKUPNO ŠTEVILO TOČK 
30/100 

 

4. DRŽAVNA POMOČ 

Namen presoje državne pomoči je preveriti relevantnost projektnega predloga za državno 

pomoč. Ta analiza se opravi na podlagi informacij, navedenih v prijavnici. EZTS GO si med 

postopkom presoje pridržuje pravico, da stopi v stik s partnerji, da zbere dodatne 

informacije, potrebne za pravilno presojo relevantnosti za državno pomoč. 

Državne pomoči se ocenjujejo na podlagi spodaj navedenih pogojev: 

Upravičenec do pomoči je “podjetje”, ki izvaja gospodarsko dejavnost v okviru projekta. 

Pomoč zagotavlja država, kot vedno velja za vse programe Interreg. 

Pomoč zagotavlja gospodarsko korist (ugodnost), ki je podjetje pod običajnimi tržnimi 

pogoji ne bi pridobilo. 

Pomoč selektivno daje prednost določenim podjetjem ali proizvodnji določenega blaga. 

Pomoč izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco in trgovino v Evropski uniji. 

 

Nadzor državne pomoči se bo izvajal le za tiste projekte, za katere je bilo na podlagi seznama 

odobrenih projektov ugotovljeno, da so upravičenci do sredstev.  
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