PRAVNA PODLAGA

Pogodba o oblikovanju območnega razvojnega partnerstva Pokolpje
http://woocommerce-6593-42533-218044.cloudwaysapps.com/wp-content/uploads/2017/02/Pogodba-o-oblikovanju-območnega-razvojnega-parnerstva-Pokolpje.pdf
Spremenjen program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011-2020
http://woocommerce-6593-42533-218044.cloudwaysapps.com/wp-content/uploads/2017/02/Spremenjen-program-spodbujan-jakonkurenčnosti-Pokolpja-v-obdobju-od-2011-do-2020.pdf
Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2016
http://woocommerce-6593-42533-218044.cloudwaysapps.com/wp-content/uploads/2017/02/program_pokoljpje1.doc
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16 )
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5801
Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/12, 78/15)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6106
Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, 16/2013 in 78/2015)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6310
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih inanc (Uradni listRS,
št. 60/06, 54/10 in 27/16)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3708
Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
http://www.irvd.si/wp-content/uploads/2016/11/Uredba-EU-skladi.pdf
Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj
naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16-popr.)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6816
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 z dne 11. decembra 2014
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/kljucni-dokumenti/op_slo_web.pdf

Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v
programskem obdobju 2014 – 2020, Ljubljana, julij 2015, št. dokumenta 007-69/2015/1
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-ou-za-financno-upravljanje-2014-2020.pdf
Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Ljubljana, julij 2015, št. dokumenta 007-71/2015/1;
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-ou-za-nacrtovanje_1-04.pdf
Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 –
2020, Ljubljana, april 2016, št. dokumenta 007-66/2015-4
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-o-upravicenih-stroskih-1-02.pdf
Merila za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020,
17. april 2015, verzija 1.2 – dokument nima številke
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/kljucni-dokumenti/merila_jm_14_20_17-4-2015.pdf
Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s tem povezanih instrumentov EU. Luxembourg, Urad za publikacije Evropske unije, 2014, ISBN 978-92-79-46066-1
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/smernice-za-prejemnike-sredstev.pdf
Smernice o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov. Evropska komisija, Različica iz septembra 2014;
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/smernice-o-poenostavljenih-moznostih-obracunavanja-stroskov.pdf

