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POGOSTA VPRAŠANJA 

 
1. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV IN ROKI 

V ČASOPISIH SEM PREBRAL, DA ZNAŠA VIŠINA SREDSTEV 7.000.000 EVROV, V RAZPISU PA 
SO NAVEDENA SREDSTVA V VIŠINI 3.000.000 EVROV. KJE JE RAZLIKA? 

V skladu je na voljo 7.005.674,50 evrov. Od leta 2023 do leta 2026 bo vsako leto objavljen en 
javni razpis, za katerega se bosta višina sredstev in morda tudi vsebina spreminjali. Razpis 2023 
je odprt za širok spekter projektov v skupni vrednosti 3.000.000 evrov. Od leta 2024 se bo letna 
višina sredstev zmanjševala, dokler ne bo sklad leta 2026 v celoti izčrpan. 

KOLIKO PROJEKTOV BO FINANCIRANIH V OKVIRU POSAMEZNEGA RAZPISA? 

Števila projektov ni mogoče vnaprej določiti, saj se lahko višina sredstev za posamezen projekt 
giblje od 30.000 do 200.000 evrov. Projekti z razvrstitvenega seznama bodo financirani do 
porabe razpoložljivih sredstev na razpisu.  

KAKŠNA JE ČASOVNICA ZA RAZPIS ZA LETO 2023? 

Obvestilo je bilo objavljeno 23. 2. 2023 in rok za prijavo se izteče 21. 4. 2023. Od zaključka 
javnega razpisa bosta minila približno dva meseca, da se opravi administrativno preverjanje in 
oceni projekte in pripravi seznam razvrstitve projektov. Objava prednostnega seznama, ki ji bo 
sledil podpis pogodb o financiranju, je okvirno predvidena junija oziroma julija. Časovni 
razpored teh aktivnosti je odvisen tudi od števila prispelih prijav. V tem primeru si EZTS GO 
pridržuje pravico do zamika objave razvrstitvenega seznama. 

KOLIKO ČASA TRAJAJO PROJEKTI? 

Projekti lahko trajajo največ 24 mesecev. Minimalno trajanje ni določeno, vendar mora biti 
sorazmerno z dejavnostmi, predvidenimi v projektu. 

OD KATEREGA DATUMA SE LAHKO ZAČNEJO PROJEKTNE DEJAVNOSTI? 

Dejavnosti se lahko začnejo izvajati dan po datumu predložitve projektnega predloga.  

Primer: če vodilni partner predloži projekt 12. 3. 2023 in je projektni predlog izbran za sofinanciranje, 
bodo ustrezni izdatki lahko upravičeni od naslednjega dne, v tem primeru od 13. 3. 2023. 

 

2. VRSTE PARTNERJEV IN PARTNERSTEV 

ALI OBSTAJAJO OMEJITVE ZA PARTNERSTVA? ALI JE MOGOČE SODELOVATI Z VEČ 
PARTNERJI? 

Pri vsakem projektnem predlogu nastopata dva partnerja in sicer vodilni partner (VP) in 
projektni partner (PP). Če je vrednost projektnega predloga med 30.000 evrov in 50.000 evrov, 
je lahko izjemoma tudi samo en partner (v tem primeru ima seveda vlogo VP).  
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Posamezen subjekt je lahko projektni partner (PP) pri neomejenem številu projektov. 
Posamezen subjekt pa je lahko vodilni partner (VP) samo pri enem projektu.  

ALI JE MOGOČE V ISTEM LETU/NA ISTEM RAZPISU PRIJAVITI VEČ PROJEKTOV KOT VODILNI 
PARTNER (VP)?  

Ne. V vlogi VP se lahko na razpis št. 1/2023 prijavite samo z enim projektom.  V vlogi projektnega 
partnerja (PP) pa lahko sodeluje pri več projektih na istem razpisu.  

ALI LAHKO SODELUJEJO TUDI CERKVENI ORGANI? 

Da. 

ALI LAHKO SODELUJEJO TUDI ŠPORTNA ZDRUŽENJA? 

Da. Upravičeni so tudi projekti, povezani s športnimi dejavnostmi, ki seveda ustrezajo drugim 
pogojem/merilom razpisa. 

ALI LAHKO SODELUJEJO TUDI ZASEBNA PODJETJA, KI SO USTANOVLJENA ŠELE NEKAJ 
MESECEV IN ZATO NIMAJO IZDELANEGA, PRIPRAVLJENEGA IN KONSOLIDIRANEGA 
ZAKLJUČNEGA RAČUNA? 

Da.  Finančna sposobnost se preverja samo za vodilne partnerje oziroma samo, če so vodilni 
partnerji zasebni pravni subjekti. V ta namen mora biti izpolnjena datoteka Excel "finančna 
sposobnost". Pri novih subjektih se zahteva druga ustrezna dokumentacija za dokazovanje 
njihove finančne sposobnosti.  

Opozarjamo, da bo to upoštevano v fazi ocenjevanja projekta (glej točko 2 Priročnika za 
ocenjevanje - stran 3). 

ALI SE LAHKO PRIJAVI NOVOUSTANOVLJENA ORGANIZACIJA? 

Da. Če bo prevzela vlogo vodilnega partnerja (glej zgoraj). 

Novoustanovljeno podjetje, ki lani še ni poslovalo in zato nima podatkov o svoji finančni 
sposobnosti, lahko sodeluje le kot projektni partner. Na prihodnjih razpisih bo lahko 
sodelovalo tudi kot vodilni partner, saj bo imelo dovolj informacij o svoji finančni sposobnosti. 

ALI MORA FINANČNO SPOSOBNOST DOKAZATI SAMO VODILNI PARTNER ALI TUDI 
PROJEKTNI PARTNER? 

Svojo finančno sposobnost mora dokazati samo vodilni partner. 

ALI SE LAHKO POSAMEZEN SUBJEKT PRIJAVI ZA DOLOČEN PROJEKT SKUPAJ Z DVEMA 
DRUGIMA SUBJEKTOMA IZ ISTE DRŽAVE? 

Ne. Partnerstvo mora biti sestavljeno iz dveh partnerjev, in sicer enega iz upravičenega 
območja Slovenije in enega iz upravičenega območja Italije. Izjema so projekti v vrednosti 
30.000 - 50.000 EUR, kot navedeno zgoraj.  

ALI JE MOGOČE SODELOVATI KOT SAMOSTOJNI PODJETNIK?  
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Da. Ker gre za zasebni subjekt, se bo preverilo, ali zanj velja pravilo de minimis, tj. ureditev za 
nižje zneske državne pomoči. To pomeni, da če zasebnik v preteklih treh poslovnih letih ni 
presegel praga 200.000 evrov državnih subvencij, spada pod de minimis in lahko prejme 100 % 
financiranje. Če pa je ta prag presežen, se za posameznika uporabljata člena 20 in 20(1) Uredbe 
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe (GBER), zato bo financiranje pokrilo 80 % predloženega finančnega obsega projekta.  
Bistveno je, da zasebnik preveri, ali dosega prag.  

ALI LAHKO SODELUJEJO TUDI TURISTIČNA PODJETJA Z REGISTRIRANO DOPOLNILNO 
DEJAVNOSTJO, KI POLEG PREHRANE IN NASTANITVE PONUJAJO TUDI DOLOČENE VSEBINE 
(KOT SO IZKUSTVENE DELAVNICE, UČENJE OB IZVAJANJU DEJAVNOSTI ITD.)? 

Da. 

ALI LAHKO PROJEKT PRIJAVI SAMOSTOJNI PODJETNIK ALI MORA BITI TO 
USTANOVA/INŠTITUCIJA/ZDRUŽENJE/PODJETJE? 

Da. Kot je navedeno v razpisu pod točko 2.5 "Upravičeni prijavitelji in partnerstvo ter finančni 
obseg projekta", lahko projekt predložijo vsi naslednji subjekti: 

- lokalni, regionalni, nacionalni organi in druge javne ustanove in agencije 
- akademske in izobraževalne ustanove 
- raziskovalni centri 
- zasebna podjetja 
- organizacije za podporo podjetnikom in podjetjem 
- organizacije za destinacijski management in turistične skupnosti 
- organizacije civilne družbe 
- lokalne akcijske skupine in podobno 

ALI MORAJO BITI ZDRUŽENJA TRETJEGA SEKTORJA ZA SODELOVANJE VPISANA V ENOTNI 
REGISTER TRETJEGA SEKTORJA (RUNTS)? 

Za namene razpisa to ni pomembno. Pomembno je, da so navedena v točki 2.5 razpisa 
"Upravičeni prijavitelji in partnerstvo ter finančni obseg projekta". 

PRI PROJEKTIH, PRI KATERIH JE UPRAVIČENEC EN SAM, V VREDNOSTI OD 30.000 DO 50.000 
EVROV, NI POTREBNO ČEZMEJNO PARTNERSTVO? 

Projekti s predvidenimi sredstvi od 30.000 do 50.000 evrov so projekti, ki jih predloži in vodi en 
sam partner, ne da bi pri tem potreboval drugega partnerja na drugi strani meje. Je pa potrebno 
dokazati čezmejni učinek projektnih aktivnosti. Aktivnosti lahko potekajo tudi samo na eni 
strani meje, vendar morajo ohranjati čezmejni učinek. Želimo poudariti, da se navedeni vidik 
ocenjuje.  

ALI SO PRI PROJEKTIH, KI JIH PREDLOŽITA DVA PARTNERJA, POLEG VODILNEGA IN 
PROJEKTNEGA PARTNERJA, MOŽNI TUDI PRIDRUŽENI PARTNERJI, KI SODELUJEJO PRI 
IZVAJANJU PROJEKTA, VENDAR NE SODELUJEJO PRI DELITVI PREDVIDENIH SREDSTEV? 

Ne.  
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ALI JE LAHKO PARTNER, KI JE ŽE NAVEDEN V PRIJAVNI KNJIGI, TUDI PROJEKTNI PARTNER V 
OKVIRU RAZPISA ZA SKLAD SPF? 

Da. Partner, ki je že naveden v prijavni knjigi, lahko sodeluje tudi pri razpisu za sklad SPF: enkrat 
kot vodilni partner (VP) in neomejeno kot projektni partner (PP). Predloženi projekt ne sme biti 
isti projekt, kot je v Prijavni knjigi, saj ni dovoljeno dvojno financiranje. 

ZA PROJEKTNEGA PARTNERJA (PP) ŽELIMO IZBRATI VODILNO SKANDINAVSKO 
ORGANIZACIJO NA PODROČJU JAVNE MOBILNOSTI. AKTIVNOSTI BI SE OSREDOTOČILE NA 
OBMOČJE EVROPSKE PRESTOLNICE KULTURE 2025, POTEKALI PA BI TUDI ŠTUDIJSKI OBISKI 
PRI PARTNERJU. ALI LAHKO ZA SREDSTVA IZ SKLADA SPF KANDIDIRAMO S TOVRSTNIM 
PARTNERJEM IN AKTIVNOSTMI? 

Projektni partner (PP) lahko prihaja tudi izven območja, opredeljenega v razpisu, če ima projekt 
neposreden in močan vpliv na naše območje in Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica – 
Gorizia 2025. Aktivnosti izven območja so izjemoma upravičene, če so nujne za doseganje ciljev 
projekta in če prinašajo koristi ter če je zagotovljen vpliv na programsko območje (glej točko 2.4 
razpisa). Opozarjamo pa, da mora imeti vodilni partner (VP) sedež in/ali operativno enoto na 
območju, ki je opredeljeno v razpisu.  

ALI SO POTREBNE IZKUŠNJE Z EVROPSKIMI PROJEKTI? 

Ne. So pa izkušnje z vodenjem projektov (evropskih, regionalnih, nacionalnih, lokalnih ali 
drugih) predmet ocenjevanja.  

 

3. MOŽNE AKTIVNOSTI 

ALI SO DO FINANCIRANJA UPRAVIČENI TUDI PROJEKTI, KI VKLJUČUJEJO AVDIOVIZUALNO 
PRODUKCIJO, KOT SO FILMI IN DOKUMENTARNI FILMI? 

Da. 

ALI JE MOGOČE V SKLADU S PRAVILI SPF PREDLAGATI TUDI PROJEKT, KI JE ŽE VPISAN V 
PRIJAVNO KNJIGO? 

Ne. Projekt, ki je že vpisan v prijavno knjigo, ne more biti hkrati tudi projektni predlog v okviru 
sklada SPF. Predložite lahko pripravljalne, dopolnilne ali nadaljnje projekte glede na že 
predvidene, pri čemer je treba paziti, da se isti projekt ne financira dvakrat.  

INFRASTRUKTURA ZA ORGANIZACIJO DOGODKOV: ALI JE MOGOČE PREDVIDETI NJENO 
PRENOVO ZA KASNEJŠO VALORIZACIJO Z DOGODKI, RAZSTAVAMI, KONCERTI, 
GOSTINSKIMI STORITVAMI ITD.? 

Cilj SPF ni le ustvarjanje dogodkov. Tudi zato obstajajo različne kategorije izdatkov: oprema, 
naložbe, zunanji izvajalci itd., zajeta pa je tudi prenova, ki pa mora biti skladna z zahtevami 
razpisa in Priročnika upravičenih izdatkov. Zato vam predlagamo, da ste pri svojih projektnih 
predlogih ustvarjalni in inovativni. 
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VELIKO LJUDI ŽELI VLAGATI IN ZAGOTOVITI USTREZEN SPREJEM OBISKOVALCEV. KAKO JE 
MOGOČE UDEJANJITI TAKŠEN PRISTOP/ŽELJO S POMOČJO PROJEKTA? SE LAHKO PRIDRUŽI 
ZDRUŽENJE, KI ŽELI ZGRADITI OBJEKT, GA RAZŠIRITI ALI PODOBNO? ČE LAHKO SODELUJE, 
NA KAKŠEN NAČIN? 

Glavna tema razpisa je cilj 4.6 Programa Interreg Italija-Slovenija: "Krepitev vloge kulture in 
trajnostnega turizma v gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah". To je 
zelo obširno področje, ki omogoča nešteto možnosti. Čeprav to ni razpis, namenjen 
individualnim pobudam posameznih deležnikov, pa lahko pomaga pri rešitvah, ki prinašajo 
koristi za celotno območje. Dobra projektna zamisel mora torej koristiti skupnosti in ne le 
posamezniku.   

Za podrobnosti glejte  Priročnik upravičenih izdatkov. 

ALI LAHKO IZVEDEM NALOŽBO V INFRASTRUKTURO (Z LASTNIM KAPITALOM), TAKO DA 
PREDLOŽIM PROJEKT ZA FINANCIRANJE NJEGOVIH AKTIVNOSTI? 

Da. 

ALI JE MOGOČE NA PRIHODNJE RAZPISE PRIJAVITI PREDLOG ZA DRUGO FAZO 
(NADALJEVANJE) PROJEKTA, KI JE BIL ŽE FINANCIRAN V OKVIRU PRVEGA RAZPISA? 

Da, če gre za nadaljevanje prvega projekta in ne zgolj za njegovo kopijo. 

ALI JE MOGOČE NA PRIHODNJE RAZPISE PRIJAVITI PROJEKT, KI JE BIL ŽE PRIJAVLJEN NA 
PREJŠNJIH RAZPISIH, VENDAR NI BIL FINANCIRAN? 

Da. Pomembno: vsebine prihodnjih razpisov SPF GO! 2025 se bodo lahko spreminjale. 

 

4. OBMOČJE 

ALI SE BO GLEDE NA OBSEŽNOST OBMOČJA INTERREG SLOVENIJA-ITALIJA SKUŠALO 
VALORIZIRATI IN NAGRADITI OBMOČJE, KI SPADA V OBMOČJE EZTS GO, TO JE OBMOČJE 
TREH OBČIN (GORICA, NOVA GORICA, ŠEMPETER-VRTOJBA), ALI BODO PROJEKTI NA TEH 
OBMOČJIH OCENJENI ENAKO KOT PROJEKTI DRUGIH SUBJEKTOV ZUNAJ OBMOČJA EZTS 
GO? 

Projektom predlagateljev z območja, ki spada v območje EZTS GO, se ne bodo dodelile dodatne 
točke. Sklad za male projekte je instrument v okviru programa Interreg Slovenija-Italija in 
pokriva to območje v celoti. Projekti morajo imeti čezmejni vpliv na Evropsko prestolnico kulture 
Nova Gorica - Gorizia. Obsežnost programskega območja ponuja dobro priložnost, da čezmejno 
stvarnost spozna veliko širše območje. 

MOJE PODJETJE BI RADO SODELOVALO NA RAZPISU, VENDAR IMA SEDEŽ V DEŽELI VENETO. 
ALI LAHKO SODELUJE? 

Vodilni partner (VP) mora prihajati iz upravičenega območja Programa IT-SI, kot je opredeljeno 
v poglavju 2.4 razpisa. To pomeni, da mora imeti na tem območju svoj sedež, oz. 
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podružnico/lokalno operativno enoto. Tudi projektni partnerji (PP) morajo prihajati iz 
upravičenega območja Programa IT-SI. Izjemoma, v kolikor je to potrebno za namene doseganja 
ključnih ciljev projekta, je PP lahko tudi izven upravičenega območja programa.  

Za upravičenost do sodelovanja na razpisu je torej za Deželo Veneto, v kolikor nastopate kot 
VP, nujno, da se delovna/operativna enota nahaja v Pokrajini Benetke.  

Primer: registrirani sedež podjetja XY je v Pokrajini Treviso, operativna enota pa v Pokrajini Benetke. 
Na razpis se bo lahko prijavilo le podjetje z operativno enoto v Benetkah, saj je registrirani sedež 
zunaj območja, poslovna enota pa v Pokrajini Benetke. 

ALI JE MOGOČE ORGANIZIRATI DOGODKE V DRUGEM MESTU, NE V GORICI ALI NOVI 
GORICI, PRI KATERIH BI SODELOVALI UMETNIKI IN GLASBENIKI Z OBMOČJA RAZPISA? 

Da. Glej točko 2.4 razpisa. 

 

5. FINANCIRANJE 

ČE JE DOLOČEN PROJEKT IZBRAN, KAKO SE IZPLAČUJEJO SREDSTVA? 

Če bo projekt izbran, bodo sredstva izplačana na podlagi poročanja o izdatkih. Kot je zapisano 
v operativnem priročniku na strani 25, sta "poročanje in spremljanje projekta osnova za 
povračilo stroškov projekta". Poroča se dvakrat letno oziroma vsakih šest mesecev. Dodatne 
podrobnosti so navedene v Pogodbi o sofinanciranju. Obstaja tudi možnost, da se zaprosi za 
do 50 % predplačila, vendar le za NEJAVNE subjekte pod pogojem, da zagotovijo ustrezne 
garancije (npr. bančno garancijo). Če je v projektni dokumentaciji zaprošeno za predplačilo, 
bomo pred podpisom pogodbe o dotaciji financiranja zahtevali predložitev ustreznih garancij.  

KOLIKŠEN ODSTOTEK SREDSTEV ODOBRENEGA PROJEKTA SE POKRIJE PO RAZPISU? 

Sklad za male projekte SPF GO! 2025 projekt financira 100-odstotno.  

Upoštevajte, da če so projektni partnerji podjetja, ki opravljajo gospodarsko dejavnost v okviru 
projekta in so prejela državno pomoč, v primeru preseganja zgornje meje de minimis (tj. 
200.000 evrov v zadnjih treh letih), financiranje ne bo 100 %, temveč bo 80 % financiral Sklad, 
preostalih 20 % pa bo kril projektni partner. 

ALI SE FINANCIRANJE MED PARTNERJA DELI NA POLOVICO? 

Ne. Razdelitev sredstev mora biti ustrezna in sorazmerna z aktivnostmi, predvidenimi po 
projektu, in bo predmet ocenjevanja. 

 

5.1. PREDPLAČILO 

KAKO DELUJE PREDPLAČILO?  

Predplačilo bo znašalo do 50 % predvidenih sredstev in je predvideno le za nejavne subjekte. 
Za odobritev predplačila bo zahtevana oblika garancije, kot je bančno zavarovanje/bančna 
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garancija ali podobno, kar bo preverjeno pri subjektih, katerih projekti bodo odobreni za 
financiranje. Zavedamo se, da imajo nekatere manjše organizacije lahko težave pri iskanju 
tovrstnih garancij. V takih primerih bomo preverjali druge enakovredne možnosti.  

 

5.2. IZPLAČEVANJE 

IZPLAČEVANJE PRISPEVKA ALI OBSTAJA MOŽNOST 50 % PREDPLAČILA IN NATO 
DOKONČNEGA PLAČILA OB PREDLOŽITVI POROČILA O IZDATKIH? ALI TOREJ NISO 
PREDVIDENE VMESNE SITUACIJE, NPR. PRI DVOLETNIH PROJEKTIH? 

O izdatkih se poroča dvakrat letno. Dodatne podrobnosti so določene v sporazumu o dodelitvi 
financiranja in so v skladu z obdobji poročanja o izdatkih, določenimi v Programu. Možno je 
zaprositi za predplačilo v višini do 50 % zneska (glejte zgornjo točko).     

KAKO POTEKA IZPLAČILO PRISPEVKA ZNOTRAJ PARTNERSTVA? ALI SE PRISPEVEK IZPLAČA 
VODILNEMU PARTNERJU (VP)? KAKO SE VODIJO DELEŽI IZPLAČANIH SREDSTEV, 
POSAMEZNI OBROKI IN  PREDPLAČILA? 

O izdatkih se poroča dvakrat letno. Več podrobnosti bo opredeljenih v pogodbi o dodelitvi 
financiranja in bodo v skladu z obdobji poročanja, predvidenimi v Programu.     

Kot je opredeljeno v 8. členu Pogodbe o partnerstvu, EZTS GO izplača sredstva VP, ki je 
odgovoren za administrativno in finančno upravljanje sredstev.  VP je dolžan projektnemu 
partnerju povrniti sredstva v skladu s potrjenimi izdatki, porabljenimi za dejansko izvajanje 
projektnih aktivnosti in sicer z bančnim nakazilom v 20 delovnih dneh na bančni račun 
projektnega partnerja. 

 

 

5.3. GARANCIJE 
 
5.4. DRŽAVNA POMOČ IN DRUGO FINANCIRANJE  

ČE SEM PRESEGEL PRAG PO UREDITVI DE MINIMIS, V KAKŠNEM ODSTOTKU BO SKLAD 
FINANCIRAL PROJEKT? 

Če je presežena meja de minimis (tj. 200.000 evrov v zadnjih treh letih), bo projekt v višini 80 % 
financiral Sklad, preostalih 20 % pa bo kril projektni partner. 

 

SE PRAG PO UREDITVI DE MINIMIS PREVERI IN UPOŠTEVA SAMO ZA VODILNEGA 
PARTNERJA? 

Ocena doseganja praga po pravilu de minimis (v zadnjih treh letih ne sme biti presežen prag 
200.000 evrov) bo izvedena za vsakega projektnega partnerja posebej. 



 

 9 
 

JE MOGOČE ZAPROSITI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA, KI SE FINANCIRA TUDI IZ DRUGIH 
VIROV JAVNEGA FINANCIRANJA (NPR. LETNIH ALI VEČLETNIH RAZPISOV DEŽELE), VENDAR 
Z DRUGIMI STROŠKI?  S TEM NI MIŠLJENO, DA SE PREDLOŽI ISTO POROČILO O IZDATKIH 
PRI DVEH RAZLIČNIH RAZPISIH, TEMVEČ RAZLIČNI STROŠKI ZA ISTI PROJEKT, S ČIMER SE 
POVEČA IN RAZŠIRI ŽE OBSTOJEČ PROJEKT, ALI MORA BITI PROJEKT ZASNOVAN POVSEM 
NA NOVO? 

Dvojno financiranje istega projekta ni dovoljeno in se bo preverjalo. Predloženi projekti morajo 
biti strukturirani kot posamezni projekti in ne smejo biti del večjih projektov. Upoštevajte, da 
Sklad financira majhne projekte do največ 200.000 evrov. 

 
6. UPRAVIČENI IZDATKI 

ALI MORA FINANČNI OBSEG PROJEKTA VKLJUČEVATI VSE KATEGORIJE IZDATKOV, 
PREDVIDENE PO RAZPISU? 

Ne. Kategorije izdatkov, predvidene po razpisu, so le prikaz izdatkov, ki jih je mogoče financirati.  

SO STROŠKI ZA PRIDOBITEV GARANCIJE UPRAVIČENI IZDATKI? 

Da. Vnesti jih je treba v BL4, kot je opredeljeno v točki 4.3 Priročnika upravičenih izdatkov.  

 

6.1. STROŠKI ZA OSEBJE (BL1) 

ČE SEM SAMOSTOJNI PODJETNIK, KI JE TUDI UPRAVIČENEC DO FINANCIRANJA, ALI LAHKO 
IZSTAVIM RAČUN IN OBRAČUNAM SVOJE DELOVNE URE? 

Če ste samostojni podjetnik, boste morali podati izjavo, v kateri boste potrdili svoje delo na 
projektu. Tako bo vaše delo spadalo pod BL1 - Stroški za osebje in boste upravičeni do 
pavšalnega nadomestila v višini 20 %, izračunanega na podlagi dejanskih stroškov. 

ČE PODJETJE PREDLOŽI SVOJ PROJEKT, LAHKO DOBI 20 % ZA STROŠKE OSEBJA. ALI LAHKO, 
ČE SEM ZA TO POOBLAŠČEN, DELO, KI SE NANAŠA NA OSEBJE, V SVOJEM PODJETJU 
OPRAVLJAM SAM ALI MORAM NAJETI NEKOGA OD ZUNAJ? 

Podjetje, ki predloži projekt, mora dokazati, da pri projektu sodeluje vsaj ena oseba, če želi 
pridobiti pavšalno 20 % nadomestilo za stroške dela. Glede na različne nacionalne predpise je 
tu razlika: italijanski upravičenci so lahko upravičeni do tega povračila, če imajo pri projektu 
zaposleno interno osebje ali na podlagi pogodbe o priložnostnem sodelovanju s posamezniki 
(ki niso DDV zavezanci). Slovenski upravičenci pa so do tega upravičeni le, če imajo svoje 
zaposleno osebje, ki dela na projektu. Če upravičenci nimajo zaposlenih, se bodo morali 
odpovedati kritju stroškov za osebje in posledično pisarniškim in administrativnim izdatkom iz 
postavke BL2, vendar lahko svoje stroške vodenja projekta vnesejo kot dejanske stroške 
(izdatke je treba dokazati z dokumentacijo) v BL4 - Stroški za svetovanje in zunanje storitve, s čimer 
se odpovedo vnosu svojih stroškov v BL1 (glej točko 4.3 Priročnika upravičenih izdatkov). 

ALI MORA IMETI OSEBJE POGODBO ZA POLNI DELOVNI ČAS? 
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Tako za italijansko kot za slovensko stran ni pomembno, ali je pogodba, na podlagi katere je 
osebje zaposleno, sklenjena za polni ali krajši delovni čas. Upoštevajte, da je italijanska stran 
lahko upravičena do povračila stroškov osebja, če ima notranje zaposlene, ki delajo na projektu, 
ali na podlagi pogodbe o priložnostnem sodelovanju s posamezniki (ki niso DDV zavezanci). 
Slovenski upravičenci pa so do povračila upravičeni, če imajo svoje zaposleno osebje, ki dela na 
projektu. 

KO GOVORITE O KADRU, KI SE BO UPORABLJAL PRI PROJEKTU, ALI JE TA KADER TREBA 
ZAPOSLITI NA NOVO ALI JE TO LAHKO OSEBA, KI ŽE DELA/JE DELALA Z ZDRUŽENJI, KI BI 
LAHKO BILA UPRAVIČENA DO FINANCIRANJA? 

Uporabite lahko osebje, ki ga že imate, ali pa ga zaposlite na novo. 

KAKO IZRAČUNAM PAVŠALNI 20 % DELEŽ "NA DEJANSKE STROŠKE, RAZEN STROŠKOV 
OSEBJA"? 

Izdatki v stroškovnih kategorijah BL1 (osebje) in BL2 (administrativni stroški) spadajo med 
poenostavljene možne stroške. To pomeni, da bo za dejanske stroške, navedene v prijavnici, 
zahtevano samo poenostavljeno dokazilo. Če so ti stroški potrjeni, bo prosilec prejel preostale 
stroške (osebje, pisarniški in administrativni stroški), ne da bi mu bilo treba predložiti dodatno 
dokumentacijo. Tako se bo pavšalnih 20 % za BL1 samodejno izračunalo na podlagi drugih 
predloženih dejanskih stroškov (tj. BL4 - zunanje storitve; BL5 - oprema; BL6 - naložbe). 15 % 
pavšalna stopnja za BL2 se ustrezno izračuna na podlagi rezultata upravičenih stroškov osebja 
(BL1). 

ČE SUBJEKT NIMA ZAPOSLENIH IN NE MORE UVELJAVLJATI 20 % PAVŠALNEGA 
NADOMESTILA, KAKO SE IZRAČUNA PAVŠALNA STOPNJA ZA ADMINISTRATIVNE STROŠKE? 

V tem primeru ni upravičen do 15 % pavšalne stopnje za pisarniške in administrativne stroške. 
Podjetje se lahko odloči, da bo nekatere stroške, kjer je to mogoče, prerazporedilo na BL4 
"Stroški za svetovanje in zunanje storitve".  

 
6.2. PISARNIŠKI IN ADMINISTRATIVNI IZDATKI (BL2) 

ALI GRE V ZVEZI Z ADMINISTRATIVNIMI IZDATKI, IZRAČUNANIMI V ODSTOTKIH, ZA 
IZRAČUN, KI SE IZVEDE V ODSTOTKIH, VENDAR GA JE TREBA NATO V IZJAVI PRIKAZATI Z 
DOKAZILI, ALI PA GRE ZA PAVŠALNI ZNESEK, KOT JE TO V PRIMERU NEKATERIH EVROPSKIH 
PROJEKTOV? 

V primeru stroškov za osebje (BL1) in administrativnih izdatkov (BL2) se ti izračunajo na podlagi 
pavšalne stopnje, tj. poenostavljenih možnosti obračunavanja (SCO), ki se izračunajo 
samodejno in jih ni treba dokazovati, kot v primeru nekaterih evropskih projektov. Po drugi 
strani pa se dokumentacija zahteva za dejanske stroške drugih vrst izdatkov, tj. za stroške za 
svetovanje in zunanje storitve (BL4), opremo (BL5), infrastrukturo in dela (BL6). Na podlagi 
predloženih dejanskih stroškov (BL4+BL5+BL6) bo izračunan pavšalni znesek v višini 20 % za 
stroške osebja in dodatnih 15 % za pisarniške in administrativne izdatke. Za več podrobnosti 
glejte Priročnik upravičenih izdatkov.  
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6.3. STROŠKI ZA SVETOVANJE IN ZUNANJE STORITVE (BL4) 

ALI UMETNIK, KI SODELUJE V KOLONIJI IN JE DDV ZAVEZANEC, SPADA MED STROŠKE ZA 
SVETOVANJE IN ZUNANJE STORITVE (BL4) IN NE MED STROŠKE DELA? 

Da, če to ni partner, ki se je prijavil na razpis.  

 
6.4. STROŠKI ZA OPREMO (BL5) 

KDO BO KUPIL OPREMO, ČE JO JE TREBA KUPITI V OKVIRU PARTNERSTVA?  

Kupil jo bo partner, ki je to aktivnost predvidel v prijavnici.  

KAKO SE POROČA O IZDATKU ZA TO OPREMO? MORA BITI OPREMA KUPLJENA POSEBEJ ZA 
IZVEDBO PROJEKTA, ALI JO JE MOGOČE NAJETI OZIROMA ALI JE TO OPREMA, KI JE ŽE V LASTI 
PREDLAGATELJA? ALI NAMERAVATE V SLEDNJEM PRIMERU OBRAČUNATI AMORTIZACIJSKI 
ALI TRŽNI DELEŽ? 

Kot je opredeljeno v Priročniku upravičenih izdatkov v točki 4.4, razlikujemo med:   

- Splošna oprema za podporo: uporabljena za upravljanje projekta, kot so osebni računalnik, 
tiskalnik, prenosni računalnik, tablični računalnik, fotoaparat, monitor, kabli. V tem primeru se 
obračuna amortizacija stroška opreme za čas njene uporabe pri projektu. 

- Oprema, tematsko vezana na projekt - je vsa druga oprema, ki je potrebna za doseganje 
glavnih ciljev projekta in katere izključna uporaba je bistvena za doseganje ciljev projekta (npr. 
posebna programska oprema, tehnični instrumenti itd.) Za tovrstno opremo je celoten strošek 
upravičen pod pogojem, da se ohrani v prvotnem stanju in da ostane v uporabi vsaj pet let od 
datuma končnega plačila.   
 

Oprema, ki jo že imate in jo boste uporabljali pri projektu, ni upravičen strošek.  

 
6.5. STROŠKI ZA INFRASTRUKTURE IN DELA (BL6) 

INFRASTRUKTURE SO KLJUČNEGA POMENA ZA NEKATERE PROJEKTE, ZLASTI ČE ŽELIMO, DA 
SO TRAJNOSTNI IN IMAJO UČINEK TUDI PO LETU 2025. KOLIKŠEN ODSTOTEK SREDSTEV SE 
LAHKO NAMENI INFRASTRUKTURI V PRIMERJAVI Z DRUGIMI KATEGORIJAMI IZDATKOV? 

Kot je navedeno v razpisu v točki 2.3, mora biti cilj projektov doseči vsaj enega od tam navedenih 
kazalnikov. Če je projekt 100 % naložba, je težko dokazati doseganje teh kazalnikov. 

Predlagatelji morajo čim bolj podrobno in jasno opisati, kaj nameravajo storiti s to naložbo, 
kakšni so pričakovani rezultati, predvsem pa, kakšen vpliv bo imela na Evropsko prestolnico 
kulture in kako bo okrepila čezmejno sodelovanje.  

ALI JE MOGOČE PRENOVITI NAMESTITVENI OBJEKT? 



 

 12 
 

Naložbe v okviru razpisa SPF GO! 2025 so upravičene, če se nanašajo na javne nepremičnine 
ali zemljišča.  Pri zasebnih objektih je treba zagotoviti, da ima naložba jasno opisan učinek, ki 
je v javnem interesu. 

KDO LAHKO PREDSTAVI PROJEKT V ZVEZI Z NALOŽBAMI V INFRASTRUKTURO ALI NJENIM 
VZDRŽEVANJEM, LASTNIK NEPREMIČNINE ALI TISTI, KI JO UPRAVLJAJO? 

Kot je določeno v točki 4.5 Priročnika upravičenih izdatkov, so naložbe upravičene:  

- če se nanašajo na javne stavbe ali zemljišča. V primeru, da upravičenec ni lastnik 
zemljišča, mora predložiti dokaz o tem, da je posest/zemljišče v javni lasti, in posredovati 
pogodbo o najemu/finančnem najemu ali koncesiji, ki velja še najmanj 5 (pet) let od 
datuma zaključka projekta. V tem primeru najemnine za isto lastnino/zemljišče ali plačila 
koncesije niso upravičeni do povračila.  

- upravičene so naložbe, če je upravičenec lastnik posesti ali drugih stvarnih pravic, pod 
pogojem, da bo stvarne pravice ohranil vsaj 5 (pet) let od zadnjega zahtevka 
za plačilo. Pri zasebnih objektih je treba zagotoviti, da ima naložba učinek, ki je v javnem 
interesu. 
 

7. TOČKOVANJE 

ALI OBSTAJA SISTEM TOČKOVANJA? KAKO SE TOČKE IZRAČUNAJO? 

Projekti bodo ocenjeni na podlagi meril, določenih v Priročniku za ocenjevanje SPF, ki je del 
programskih dokumentov. 

Ocena se bo osredotočila na dva ključna vidika: strateško sposobnost in operativno sposobnost 
partnerstva za izvedbo projekta. Projekti morajo zlasti: 

- prispevati k strategiji EPK 2025, 
- dokazati čezmejni vpliv in pomembnost, 
- prispevati h kazalnikom Interreg SI - IT (npr.: skupaj organizirani javni dogodki na 

čezmejni ravni, sodelovanje v skupnih programih usposabljanja, skupaj razvite strategije 
in akcijski načrti, skupaj razvite rešitve). 

ALI JE V PRIMERU PROJEKTA Z ENIM SAMIM PREDLAGATELJEM ŠTEVILO TOČK ZA 
"USTREZNOST PARTNERSTVA" ENAKO NIČ ALI SE MERILO ZA OCENJEVANJE USTREZNOSTI 
IN VLOGE PARTNERJEV UPORABLJA ZA ENEGA SAMEGA PREDLAGATELJA? 

V primeru projekta z enim samim predlagateljem se merilo za ocenjevanje ustreznosti in vloge 
partnerjev uporablja za enega samega predlagatelja. 

 

8. POROČANJE O IZDATKIH 

 

8.1. SCO - POENOSTAVLJENE MOŽNOSTI OBRAČUNAVANJA 
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9. JEMS 

KDO IMA DOSTOP DO PORTALA? SAMO VODILNI PARTNER (VP) ALI TUDI PROJEKTNI 
PARTNER (PP)? 

Za pripravo in posredovanje projektne dokumentacije je odgovoren vodilni partner (VP). Za 
sestavljanje je lahko pooblaščena več kot ena oseba v skladu z uporabniškim priročnikom Jems 
– Pravice v projektu. 

ALI BODO PRI NALAGANJU PROJEKTOV NA PLATFORMO JEMS NA VOLJO POLJA S 
PREDNASTAVLJENIM ŠTEVILOM ZNAKOV?  

Da, vsa polja imajo omejitev števila znakov. V vzorčni prijavnici, naloženi na spletno stran, je za 
posamezna polja, ki zahtevajo opisno besedilo, vneseno največje število znakov (vključno s 
presledki).  

JE TREBA PRIJAVNICO IZPOLNITI DVOJEZIČNO? 

Da. Vsi obrazci morajo biti predloženi v obeh jezikih: slovenščini in italijanščini. Sistem omogoča 
ločen vnos besedila v slovenskem in italijanskem jeziku za vsako polje. Predhodni pregledi 
pomagajo prepoznati neizpolnjena polja, zato jih je priporočljivo opraviti vedno, ko končate 
izpolnjevanje posameznega dela prijavnice. 

SEM ŽE REGISTRIRAN NA DEŽELNI PLATFORMI. ZAKAJ NE MOREM DOSTOPATI DO 
PLATFORME SPF Z ISTIMI DOSTOPNIMI PODATKI? 

Čeprav smo za oddajo projektov sprejeli isti sistem Jems, je naša platforma neodvisna od 
deželne, zato se morate nujno registrirati na: jems.euro-go.eu.   

ZAKAJ STE SPREJELI PLATFORMO JEMS ZA ODDAJO PROJEKTNIH PREDLOGOV? 

V skladu s predpisi EU morajo vse izmenjave informacij med upravičenci in organi programa 
potekati prek elektronskih sistemov za izmenjavo podatkov. Jems (Joint Electronic Monitoring 
System) je nov sistem spremljanja za evropsko programsko obdobje 2021-2027. Jems je bil 
razvit v okviru Programa Interact v sodelovanju s programi Interreg na podlagi njihovih potreb 
in za njihovo uporabo. Program Jems je bil uveden marca 2021 in bo podpiral skoraj polovico 
novih programov sodelovanja v obdobju 2021-2027. Vsak program, ki želi uporabljati novi 
sistem, lahko podpiše brezplačno licenčno pogodbo za uporabo programske opreme. 

EZTS GO je v skladu z uporabo sistema Jems v Programu Slovenija-Italija sprejel sistem Jems za 
upravljanje in spremljanje Sklada za male projekte GO! 2025.  Ker je bila platforma razvita tudi 
za uporabo za zelo kompleksne programe in projekte, smo za SPF, kolikor je bilo možno, 
poenostavili izpolnjevanje nekaterih delov prijavnice, kot je navedeno v uporabniškem 
priročniku Jems.   

ALI MORAM V PRIMERU, DA OPRAVIM PREVERJANJE PRED ODDAJO, VLOGO NUJNO 
ODDATI? 
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Ne. Preverjanja pred oddajo se lahko izvedejo na kateri koli stopnji priprave in ne pomenijo 
samodejne oddaje vloge. Dejansko so v pomoč pri izpolnjevanju in jih je priporočljivo pogosto 
zagnati med izpolnjevanjem prijavnice, da preverite, ali so izpolnjena vsa zahtevana polja. Se pa 
vloga lahko odda šele po uspešno opravljenih preverjanjih.  

ČE SEM TOREJ OPRAVIL PREVERJANJE PRED ODDAJO, JE MOJA PRIJAVNICA PRAVILNA? 

Ni nujno. Pri preverjanju pred oddajo se preveri le, ali so v prijavnici še prazna/neizpolnjena 
polja. Z vnosom enega samega znaka (npr. / ) sistem prepozna polje kot izpolnjeno. S pregledi 
pred oddajo se ne preverja vnesene vsebine, uporabljenega jezika, pravilnosti števila partnerjev 
ali finančnega obsega projekta itd. Pri vneseni vsebini je treba vedno upoštevati zahteve razpisa 
in preostale dokumentacije. 

PROJEKT SEM ODDAL, VENDAR NISEM PREJEL NOBENEGA E-POŠTNEGA SPOROČILA 

Sistem ne pošilja elektronskih sporočil o uspešni oddaji projekta. V sistemu lahko vidite, da ima 
projekt status "Oddano". Ko je projekt oddan, ga ni več mogoče spreminjati. 

LAHKO SPREMINJAM PROJEKT, KI JE BIL "ODDAN"? 

Ko je projekt oddan, ga ni več mogoče spreminjati. V skladu s 3. členom razpisa se lahko v teku 
roka prijavi novo različico projektnega predloga: ocenjena bo samo najnovejša različica, ki je 
bila prejeta prek sistema Jems z isto kratico in s strani istega VP. 

 

10. RAZNO 

ALI LAHKO STOPIMO V STIK Z VAŠIMI STROKOVNJAKI ZA PROJEKTE IN SKUPAJ NAPIŠEMO 
PROJEKT? 

EZTS GO kot nosilec razpisa in del ocenjevalne komisije za predložene projekte ne more 
pomagati pri pisanju projektov niti ne more dajati navodil o morebitnih zunanjih 
strokovnjakih za projekte, ki bi se jih lahko posluževali za sestavo vašega projekta. 

Vam je pa EZTS GO na voljo za vsa pojasnila v zvezi z razpisom. 

ALI BODO V PRIHODNOSTI POLEG SKLADA ZA MALE PROJEKTE (SPF) ŠE DRUGI PROJEKTI? 
KAKŠNE VRSTE? 

Poleg projektov, predstavljenih v Prijavni knjigi, dokumentu, ki predstavlja prvi vir financiranja 
in v katerem je že zbranih več projektov za Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica-Gorica 
2025, trenutno obstaja Sklad malih projektov (SPF) kot drugi vir financiranja, ki bo ljudem 
omogočil, da sodelujejo z lastnimi projekti in pridobivajo sredstva od leta 2023 do 2026 na 
podlagi letnih razpisov.  
Svetujemo vam, da spremljate nadaljnje vire financiranja na državni in deželni ravni, s katerimi 
bi lahko financirali projekte, povezane s tem dogodkom. 

ALI OBSTAJAJO AVTOMATIZIRANI SISTEMI ZA SPREMLJANJE RAZVOJA AKTIVNOSTI, 
POVEZANIH Z EVROPSKO PRESTOLNICO KULTURE NOVA GORICA - GORICA 2025? 
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Poleg uradnih sporočil, spletnih objav (glej spletno stran EZTS GO) in družbenih medijev lahko 
informacije in novice, povezane z EZTS GO, mesečno prejemate tudi tako, da se naročite na naš 
novičnik (Glasilo - EZTS GO / EZTS GO). Poleg tega se lahko naročite na novičnik Evropske 
prestolnice kulture. 
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