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Prijava v informacijski sistem: danes
Informacijski sistem programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 sestavlja več
spletnih razdelkov, ki omogočajo izpolnjevanje in spletno posredovanje tako projektnih
predlogov kakor tudi (vmesnih in končnih) poročil o nastalih izdatkih v okviru financiranih
projektov, upravljanje prvostopenjskih kontrol in izdaja certifikatov o opravljeni kontroli.

Upravičenci se lahko v portal Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine, na katerem
gostuje informacijski sistem programa, prijavijo na dva načina, in sicer z dostopnimi
podatki LoginFVG in z digitalnim potrdilom SPID.

Prijava v informacijski sistem: jutri
Februarja 2021 bodo začeli veljati »Poenostavitveni ukrepi za spodbujanje in uveljavljanje
e-uprave«. Četrti odstavek 24. člena Zakona o poenostavitvah (Zakon 120/2020, ki
potrjuje UZM 76/2020) narekuje, da se državljanom omogoči dostop do spletnih storitev
organov javne uprave izključno z uporabo digitalnih identitet (SPID, Cns, Cie).
Italijanskim državljanom, ki še ne uporabljajo digitalne identitete (npr. Cns, Cie ipd.),
priporočamo, da pridobijo digitalno potrdilo skladno z naslednjimi navodili.

Izjeme od uporabe digitalnih potrdil za dostop do informacijskega sistema programa
Ker interoperabilnost različnih sistemov digitalne identifikacije na ravni držav članic EU
še ni zagotovljena, bodo upravičenci iz Republike Slovenije ter slovenski organi in službe,
ki delujejo v okviru programa, lahko še naprej izjemoma dostopali do informacijskega
sistema programa z dostopnimi podatki LoginFVG.
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SPID - Javni sistem digitalne identitete
SPID je rešitev, s katero lahko fizične in pravne osebe dostopajo do spletnih storitev
organov javne upravne v Italiji z uporabo enotne digitalne identitete (uporabniško ime in
geslo), ki se lahko uporablja na računalniku, tablici ali pametnem telefonu.
Več informacij najdete na spletni strani https://www.spid.gov.it/

SPID - pridobitev digitalnega potrdila
Digitalno potrdilo SPID izdajo overitelji digitalnih potrdil (Identity Provider), to so
akreditirani subjekti pri italijanski Agenciji za digitalno identiteto (AgID), ki skladno s
pravili omenjene agencije izdajo digitalne identitete in upravljajo sistem prijavljanja
uporabnikov.
Overtitelji digitalnih potrdil (https://www.spid.gov.it/richiedi-spid) ponujajo različne
možnosti brezplačne ali plačljive registracije (npr. identifikacijo prek spletne kamere /
na daljavo).
Opomba! Za dostop do informacijskega sistema Programa Interreg V-A Italija-Slovenija
2014-2020 ni treba pridobiti 3. varnostne stopnje digitalnega potrdila SPID, ki jo za
enkrat ponujajo samo nekateri overitelji.

SPID - izdaja digitalnega potrdila
Roki za identifikacijo in izdajo dostopnih podatkov za digitalno identiteto so lahko različno
dolgi pri različnih overoviteljih. Zato svetujemo, da postopek pridobitve potrdila SPID
začnete dovolj zgodaj skladno z vašimi potrebami.
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