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Priloga I – Zakonski pogoji VP/PP
Priloga II – Priročnik za ocenjevanje
Priloga III – Priročnik o upravičenosti izdatkov
Priloga IV – Vzorec pogodbe o dotaciji sofinanciranja
Priloga V – Vzorec pogodbe o partnerstvu
Priloga VI – Izjava Vodilnega partnerja (ITA in SLO)
Priloga VII – Izjava projektnega partnerja (ITA in SLO)
Priloga VIII – E-prijavnica (link)
Priloga IX – Pooblastilo za pridobitev podatkov pri pristojnih
organih Republike Slovenije
 Priloga X – Vzorec izjave projektnega partnerja izven
upravičenega območja
 Priloga XI – Izjava o finančni sposobnosti profitnega zasebnega
prijavitelja
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Predstavitev
…poleg tega
 Smernice za pripravo in oddajo e-vloge
 Vzorec e-prijavnice

OBVEZNO je
predložiti vlogo
prek e-sistema!
1. Vodilni partner
se mora prijaviti
na LoginFVG
in pridobiti
strong login.
2. VP vnese vlogo
v spletni sistem,
v imenu vseh PP.
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Predstavitev
Vlogo sestavljata dva glavna dela:
1. Spletni informacijski sistem: razdelki A, B in C, ki jih je potrebno
izpolniti neposredno na spletu;
2. Prilogi A in B spletne vloge:
• Priloga A se prenese s sistema, izpolni in vnese nazaj v razdelek
A e-prijavnice;
• Priloga B se prenese s sistema, izpolni in vnese nazaj v razdelek
B za vsakega projektnega partnerja, ki ga zadevajo državne
pomoči.
Ostale obvezne priloge so naštete v razdelku 4.1. razpisa in so na voljo
na spletni strani programa kot del razpisne dokumentacije.
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Predstavitev
Obvezne priloge, opisane v razdelku 4.1. razpisa, je potrebno izpolniti
in podpisati v skladu s postopkom, opisanem v razpisu, ter jih naložiti v
spletni sistem:
Priloge

Razdelek

Priloga A e-vloge

A

Priloga/e B e-vloge

B

V. Pogodba o partnerstvu med vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji

A

VI. Izjava vodilnega partnerja (VP)

B

VII. Izjava projektnega partnerja (PP)

B

IX. Pooblastilo za pridobitev podatkov

B

X. Izjava PP izven upravičenega območja

B

XI. Izjava o finančni sposobnosti profitnega zasebnega prijavitelja

B

Dovoljenja/soglasja za izvedbo naložbenih del (če so predvidena)

A
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Predstavitev
POSTOPEK

Registracija v spletni sistem za oddajo e-vloge:
Spletna stran programa www.itaslo.eu > Razpisi > Odprti razpisi >
Ciljni razpis za strateše projekte št. 5/2018 > Dostop do e-prijavnice:
http://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx?LANG=sl-SI
Odpre se dostop do LoginFVG.
Vlogo bo mogoče prek spletnega sistema oddati le na podlagi poprejšnje
registracije (pridobitve uporabniškega imena in gesla) v sistem LoginFVG.
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Predstavitev

loginFVG

Če že imate uporabniški račun, vnesite
ime Uporabnika in Geslo

Če še nimate uporabniškega računa, kliknite na Registracija
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Presentazione

Uporabnik, ki zaprosi za dostop do loginFVG, mora biti zakoniti zastopnik
organizacije.
Na voljo so tudi Navodila za registracijo LoginFVG:
www.itaslo.eu > Razpisi > Odprti razpisi > Napoved razpisa INTERREG V-A ITALIASLOVENIJA št. 5/2018 za strateške projekte
Opozorilo! Vodilnim partnerjem se priporoča, da čimprej uredijo dostop do Login
FVG, vsekakor pa najmanj 15 dni pred datumom zaključka razpisa in se tako
izognejo morebitnim tehničnim težavam.
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Spletni informacijski sistem za pripravo in
oddajo e-vloge v okviru Ciljnega razpisa za
strateške projekte št. 05/2018
CONTACTS
Segretariato Congiunto / Skupni Sekretariat
Via del lavatoio 1
I-34132 Trieste, Italia
Tel. +39 040 3775993
Romina Kocina
romina.kocina@regione.fvg.it
Aljosa Sosol
aljosa.sosol@regione.fvg.it

Thank you for the attention!
Grazie per l’attenzione!
Hvala za pozornost!

Claudia Ferluga
claudia.ferluga@regione.fvg.it

Michele Becia
michele.becia@regione.fvg.it
Andreja Grom
andreja.grom@regione.fvg.it
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