
RAZPIS ZA PRIJAVO PROJEKTNIH PREDLOGOV 

(SPF GO!2025 01/2023) 

SKLAD ZA MALE PROJEKTE GO!2025
Financiranje v okviru programa INTERREG VI-A ITALIJA-SLOVENIJA 2021-2027

Sklad za male projekte GO! 2025 (SPF) je orodje, financirano s programa Interreg Italia-

Slovenija, ki ga upravlja EZTS GO/GECT GO. Njegov glavni cilj je priprava čezmejnega teritorija 

na Evropsko prestolnico kulture 2025, ki se bo odvijala v Novi Gorici in Gorici. 

Interreg Italia-Slovenija je s financiranjem SPF podprl Evropsko prestolnico kulture Nova 
Gorica-Gorica 2025 v sklopu evropskih programskih ciljev 4.6 "vloga trajnostne kulture in 

turizma v razvoju ekonomije, socialnega vključevanja in socialne inovacije".

SPLOŠNO

KLJUČNE INFORMACIJE IZ JAVNEGA RAZPISA

OBJAVA TER ROK 
ZA PRIJAVO

Razpis je bil objavljen 23. februarja 2023. 

Rok za prijavo projektov je 21. aprila 2023 do 13. ure .

CILJ RAZPISA

Razpis se izvaja v okviru Cilja Politik 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa z 

izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic

Cilj je spodbujanje čezmejnega sodelovanja v sektorju in izkoriščanje 

sinergij s pobudami povezanimi z Evropsko prestolnico kulture 2025.

VSEBINE

Specifični cilj 4.6: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri 

gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

Tri splošne teme:

Go Delimo/Go Zeleno/Go Evropa
Krepitev zmogljivosti

Rezidence in drugo

UPRAVIČENO 
OBMOČJE

Na ravni NUTS 3, vključuje pet italijanskih teritorialnih enot: pokrajine Benetke, 

Videm, Pordenone, Gorica in Trst ter pet slovenskih statističnih regij: 

Primorsko-notranjsko, Osrednjeslovensko, Gorenjsko, Obalno-kraško in 

Goriško.

Na ravni NUTS 2 pa še deželi Veneto in Furlanijo Julijsko krajino.



Projektno dokumentacijo najdete na: https://euro-go.eu/sl/spf/bando-spf-go-2025-n-1/

PRIJAVITELJI IN 
PARTNERSTVO

Partnerstvo:

Partnerji morajo prihajati iz upravičenega območja, to pomeni, da morajo imeti 
na tem območju sedež oziroma podružnico ali lokalno operativno enoto.

Vsak prijavitelj se lahko prijavi s samo enim projektom v vlogi vodilnega 
partnerja. V vlogi projektnega partnerja pa lahko sodeluje v več projektnih 
prijavah.

Dva projekta partnerja, od katerih je eden s sedežem v Sloveniji in eden v 

Italiji (vrednost projektnih predlogov od 30.000 do 200.000 EUR)
Izjemoma en projektni partner (projektni predlogi od 30.000 do 50.000 
EUR)

FINANČNI OBSEG 
PROJEKTA

Največja vrednost projekta je 200.000 EUR vključno z morebitnim lastnim 
oziroma drugim financiranjem.

Dva projektna partnerja: 30.000 do 200.000 EUR
En projektni partner: 30.000 do 50.000 EUR

TRAJANJE 
PROJEKTA Trajanje projektov ne sme presegati 24 mesecev.

VIŠINA 
RAZPISANIH 
SREDSTEV

Višina sredstev javnega razpisa je 3.000.000 EUR.

UPRAVIČENI 
IZDATKI

stroški za osebje
pisarniški in administrativni stroški
stroški za svetovanje in zunanje storitve
stroški za opremo
stroški za infrastrukturo in dela

ROK ZA PRIJAVO

Rok za prijavo je 21. april 2023 do 13. ure.

Prijavitelji morajo oddati projektni predlog elektronsko prek Skupnega 

elektronskega sistema za spremljanje (https://jems.euro-go.eu/).

https://euro-go.eu/sl/spf/bando-spf-go-2025-n-1/

