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1. PROCES IZVJEŠTAVANJA  

 
Svakih šest mjeseci vodeći partner treba u eMS-u pripremiti zajedničko izvješće o napretku 
projekta i dostaviti ga Zajedničkom tajništvu. Prije podnošenja zajedničkog izvješća o 
napretku, svaki projektni partner mora pripremiti izvješće partnera o napretku u eMS-u i 
poslati ga relevantnom nacionalnom kontroloru. 
 

1.1 Izvješće partnera i  zajedničko izvješće  o napretku 

Svaki projektni partner (uključujući vodećeg partnera u ulozi projektnog partnera) mora 
pripremiti izvješće partnera o napretku u kojem osigurava potrebne informacije o 
provedenim aktivnostima i postignutim isporučevinama u razdoblju izvještavanja. Uz 
navedeno, izvješće partnera uključuje i informacije o troškovima koje nacionalni kontrolor 
treba provjeriti (Prvostupanjska kontrola). Izvješće partnera o napretku služi kao alat 
izvještavanja od projektnih partnera prema vodećem partneru.  
 
Vodeći partner mora Zajedničkom tajništvu dostaviti zajedničko izvješće o napretku na 
temelju kojeg se prati provedba projekta i koje služi kao temelj za povrat sredstava iz EFRR-a. 
Zajednička izvješća o napretku su osnovni alat za izvještavanje i praćenje napretka u 
provedbi i s tim povezanih troškova u odnosu na troškove koji su se u početku planirali u 
obrascu za prijavu. Uz navedeno, izvješća sadrže kvalitativne podatke o postignutim 
rezultatima i stečenim znanjima  unutar razdoblja izvještavanja. Podaci u izvješću moraju biti 
što jasniji i usklađeniji. Za svako razdoblje izvještavanja, vodeći partner mora, na temelju 
podataka iz izvješća partnera o napretku svakog projektnog partnera, napraviti zajedničko 
izvješće o napretku u kojem će objediniti i konsolidirati podatke iz izvješća o napretku 
projektnog partnera. 
 
Priprema zajedničkog izvješća o napretku 
Dijelovi zajedničkog izvješća o napretku koji se odnose na aktivnosti uključuju podatke o 
stvarnom napretku projekta u odnosu na ciljeve i rezultate postavljene u odobrenom 
obrascu za prijavu i sastoje se od: 

  izvješća o projektu: glavna postignuća, postignuti specifični ciljevi projekta, 
postignuti ishodi projekta, dosegnute ciljne skupine, dodatni pokazatelji rezultata 

 radnih paketa: za svaki radni paket potrebno je pripremiti sažetak koji jasno opisuje 
provedene aktivnosti i postignuti napredak u razdoblju izvještavanja. Nadalje, 
sažetak treba sadržavati i opis angažmana svakog projektnog partnera. 
 

U financijskim dijelovima zajedničkog izvješća o napretku izvještava se o troškovima koji su 
nastali u razdoblju izvještavanja i za koje je podnesen zahtjev za povrat sredstava 
Upravljačkom tijelu / Zajedničkom tajništvu zajedno s izvješćem, kao i dodatnim 
informacijama vezanim uz financije. Financijsko izvješće sadrži podatke o troškovima koje je 
platio vodeći partner i svi projektni partneri u razdoblju izvještavanja i koje su provjerili 
nacionalni kontrolori.  
 
Preduvjet za uključenje bilo kojih troškova u zajedničko izvješće o napretku jest njihova 
provjera u skladu s načelima i odredbama nacionalnih kontrolnih sustava. Nacionalni 
kontrolor će potvrditi ili odbiti (djelomično ili u potpunosti) troškove koje je za provjeru 
podnio korisnik putem eMS-a. Iznos koji nacionalni kontrolor provjeri i potvrdi može se 
uključiti u »Izjavu o potvrđenim troškovima«. 
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Uz provjeru troškova koje vrši nacionalni kontrolor za svakog korisnika, vodeći partner mora 
izvršiti i dodatne provjere: 

 osigurati da je troškove projektnih partnera, uključene u svako izvješće o napretku, 
provjerio nacionalni kontrolor na način da uz svako izvješće o napretku priloži »Izjavu 
o potvrđenim troškovima«,koja uključuje čitav iznos za koji se traži povrat u izvješću 
o napretku projekta, 

 osigurati da su troškovi projektnih partnera, uključeni u svako izvješće o napretku, 
nastali provedbom projekta, da odgovaraju aktivnostima opisanima u posljednjoj 
verziji odobrenog obrasca za prijavu i da su u skladu sa svim odredbama iz Ugovora o 
sufinanciranju. 

 

 

1.2 Provjera zajedničkih izvješ ća  o napretku i  povrat sredstava  

Zajedničko tajništvo provjerava svako zajedničko izvješće o napretku. U slučaju da podaci u 
podnesenom izvješću o napretku nisu dostatni za pravilnu provjeru i povrat sredstava, 
Zajedničko tajništvo zahtijeva od vodećeg partnera da osigura pojašnjenja i da dopuni 
izvješće o napretku unutar zadanog roka. Nakon što Zajedničko tajništvo uspješno završi 
provjeru, obavještava Upravljačko tijelo o završetku provjere. Upravljačko tijelo provodi 
dodatnu kontrolu i ako nema dodatnih otvorenih pitanja, izvješće se dalje podnosi Tijelu za 
ovjeravanje na daljnje provjere i isplatu sredstava EFRR-a. 

 

Preporučljivo je da vodeći partner odredi projektnim partnerima primjerene rokove za 
pravovremenu predaju izvješća partnera nacionalnim kontrolorima i vodećem 
partneru. Na taj način vodeći partner ima više vremena posvetiti se provjeri kvalitete 
podnesenih podataka (uključujući isporučevine i ishode) te ih uključiti u zajedničko 
izvješće o napretku. Također je preporučljivo osigurati da se terminologija dosljedno 
koristi u cijelom izvješću o napretku te da je u skladu s terminologijom koja se koristi u 
odobrenom obrascu za prijavu. 


