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Vsebina projekta

CILJI IN SKLADNOST z OPCILJI IN SKLADNOST z OP

SPLOŠNI CILJI (nanašajo se na projekt na splošno)

SPECIFI�NI CILJI (neposredno so povezani s cilji 
programa)

Projekt mora biti skladen z operativnim
programom
(obvezno preberite in upoštevajte opis pod vsako 
prednostno nalogo in ukrepom)



Vsebina projekta

KAZALNIKIKAZALNIKI

Kazalniki pomagajo pri procesu spremljanja in 
vrednotenja programa in projektov. 

Kazalniki na ravni programa in prednostnih nalog –
SO DOLO�ENISO DOLO�ENI
Kazalniki na projektni ravni – SE JIH PROSTO IZBERE

Dolo�ite le tiste kazalnike, ki se  nanašajo na
izvedbo vašega projekta in bodo realizirani 
do zaklju�ka projekta!



�ASOVNA DIMANIKA�ASOVNA DIMANIKA

Za program velja pravilo n+3

Pomembno realisti�no finan�no in �asovno 
na�rtovanje - vsi projekti morajo biti pripravljeni za 
izvedbo že ob prijavi in izvedeni v skladu s �asovno 

Vsebina projekta

izvedbo že ob prijavi in izvedeni v skladu s �asovno 
dinamiko predvsem DINAMIKO UVELJAVLJANJA 
IZDATKOV



�EZMEJNI NA�RT DEJAVNOSTI�EZMEJNI NA�RT DEJAVNOSTI

temelji na DELOVNIH SKLOPIH

posebno pozornost nameniti dvema DS:
• Vodenje in koordinacija
• Informiranje in obveš�anje

Vsebina projekta

• Informiranje in obveš�anje



VIDIKI KAKOVOSTI PROJEKTAVIDIKI KAKOVOSTI PROJEKTA

USTREZEN

IZVEDLJIV

Vsebina projekta

U�INKOVIT IN DOBRO VODEN

TRAJEN



Stroški projekta

Kaj sodi pod upravi�ene stroške?

Upravi�eni stroški:
so potrebni za izvedbo projektnih dejavnosti in so pla�ani 
s strani projektnih partnerjev. Da so upravi�eni morajo 
nastati in biti pla�ani v obdobju upravi�enosti.

se jih dokazuje z ra�unovodskimi listinami oziroma 
listinami enake dokazne vrednosti

morajo biti v skladu z veljavnimi 
pravili Skupnosti 
in nacionalnimi pravili



Stroški projekta

Upravi�eni stroški v programu �ezmejnega Upravi�eni stroški v programu �ezmejnega 
sodelovanjasodelovanja

STROŠEK

PRAVILA NA RAVNI EU
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USKLAJENOST S 
CILJEM PROJEKTA

UPRAVI�EN STROŠEK



Stroški projekta

Neupravi�eni stroškiNeupravi�eni stroški

• davki, vklju�no z davki na dodano vrednost;
• carinske in uvozne dajatve ali kateri koli druge dajatve;
• najem ali leasing zemljiš�a ter nakup, najem ali leasing obstoje�ih zgradb;
• globe, finan�ne kazni in stroški sodnega postopka;
• operativni stroški, razen kadar je druga�e dolo�eno v okvirnih sporazumih z

mednarodnimi organizacijami;mednarodnimi organizacijami;
• rabljena oprema;
• ban�ni stroški, stroški garancij in podobni stroški
• stroški prera�unavanja, ban�ni stroški in izgube zaradi te�ajne razlike, 

povezani s katerimi koli euro ra�uni za posamezne komponente, kakor tudi 
povsem finan�ni stroški;

• prispevki v naravi;
• obresti od dolgov.
(Bodite pozorni na poglavje 4.1.1 v PIP-u)



Stroški projekta

Upravi�eni stroški po kategorijahUpravi�eni stroški po kategorijah
1. Stroški osebja (stroški dela za osebje, ki ga zaposluje 
VP/PP in so zadolženi za delo na projektu; potni stroški in 
stroški nastanitev za osebje);
2. Stroški za zunanje izvajalce (stroški za zunanje 
storitve, kot so stroški za zunanje sodelavce, ki delajo na storitve, kot so stroški za zunanje sodelavce, ki delajo na 
projektu po pogodbi, ki ni pogodba o redni zaposlitvi, 
stroški za študije, prevode, objave, za informiranje in 
obveš�anje javnosti itd.);
3. Investicijski stroški (stroški za gradbena dela, nakup 
zemljiš�a, nakup opreme);
4. Administrativni stroški (splošni stroški).



PODRO�JA POSEBNE POZORNOSTIPODRO�JA POSEBNE POZORNOSTI

Javno naro�anje – obvezno tako za javne kot zasebne subjekte; 
velja PRAG (za SI+HR)
Prejemki – se odštejejo od skupaj upravi�enih stroškov!
Državne pomo�i – �e subjekt nastopa na trgu in izkrivlja konkurenco, 
veljajo omejitve (zneskovne ali procentualne) shem državnih pomo�i
Dvojno financiranje – ni dovoljeno!
Enake možnosti – projekti morajo zagotavljati enake možnosti ne 

Stroški projekta

Enake možnosti – projekti morajo zagotavljati enake možnosti ne 
glede na spol in nasploh spoštovati na�elo nediskriminatornosti!
Okolje – sofinancirani projekti ne smejo imeti negativnih posledic na 
okolje; upoštevati je potrebno priporo�ila iz presoje vplivov na okolje
Investicije – projekti morajo biti pripravljeni za izvedbo “ready to go”, 
vsa investicijska dokumentacija se zahteva ob oddaji vloge



JAVNO NARO�ANJEJAVNO NARO�ANJE

Stroški projekta

Vsi partnerji morajo za oddajo del za storitve, nakup blaga in 
gradbena dela upoštevati pravila za postopke javnega naro�anja

POZOR: Veljajo pravila za postopke javnega naro�anja, ki jih je 
Evropska komisija predpisala za pomo� tretjim državam/državam 
kandidatkam- PRAG. V vseh programih IPA jih morajo spoštovatikandidatkam- PRAG. V vseh programih IPA jih morajo spoštovati
tudi države �lanice. 

Torej ne veljajo pravila po ZJN-2B!!! 

PRAG ima svoje posebnosti in predpisane obrazce, ki terjajo
dolo�eno pripravo - preberite si podrobnosti na www.si-hr.eu



PREJEMKIPREJEMKI

Stroški projekta

Prejemki morajo biti odšteti od skupaj upravi�enih stroškov
ustrezne projektne aktivnosti v celoti ali v sorazmernem deležu



DVOJNO FINANCIRANJEDVOJNO FINANCIRANJE

Stroški projekta

Za iste aktivnosti ne smejo biti prejeta sredstva iz drugih javnih 
virov

POZOR: Javni uslužbenci so lahko iz projekta pla�ani le za 
naloge, ki niso v obsegu njihovega rednega delanaloge, ki niso v obsegu njihovega rednega dela
V primeru, da se odkrije dvojno financiranje, je potrebno 
vra�ilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi



ENAKE MOŽNOSTIENAKE MOŽNOSTI

Stroški projekta

Projekti morajo zagotavljati enake možnosti ne glede na 
spol in nasploh spoštovati na�elo nediskriminatornosti

Splošna na�ela programaSplošna na�ela programa



INVESTICIJEINVESTICIJE

Stroški projekta

Projekti, ki vklju�ujejo investicije, morajo biti pripravljeni na izvajanje – Vso 
investicijsko dokumentacijo in dokazila morate predložiti hkrati s prijavnico!

POZOR: upoštevati morate Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na podro�ju javnih financ 

Do 100.000 EUR z DDV poenostavljena

Slovenski partnerji lahko investicijsko dokumentacijo pripravijo skupaj, 
vendar mora biti vsebinsko in finan�no razvidna vloga posameznih 
partnerjev

Do 100.000 EUR z DDV poenostavljena

Od 100.000 do 300.000 EUR z DDV DIIP (gre za sofinanciranje iz prora�una)

Od 300.000 do 500.000 EUR z DDV DIIP

Od 500.000 do 2.500.000 EUR z DDV DIIP in IP



Projekt korak za korakom

ADMINISTRATIVNA USTREZNOSTADMINISTRATIVNA USTREZNOST
IN PREVERJANJE UPRAVI�ENOSTI IN PREVERJANJE UPRAVI�ENOSTI 

1. Administrativa ustreznost1. Administrativa ustreznost
•• Izvirnik + elektronska verzijaIzvirnik + elektronska verzija
•• Popolnost prijavnice (Prijavnica del A in B s prilogami + spremna Popolnost prijavnice (Prijavnica del A in B s prilogami + spremna 

dokumentacija)dokumentacija)

2.  Upravi�enost2.  Upravi�enost
•• jezik (izpolnjena v SI in HR)jezik (izpolnjena v SI in HR)•• jezik (izpolnjena v SI in HR)jezik (izpolnjena v SI in HR)
•• prijavnica v celoti izpolnjena in podpisanaprijavnica v celoti izpolnjena in podpisana
•• lokacija partnerjevlokacija partnerjev
•• pravni status partnerjevpravni status partnerjev
•• število �ezmejnih partnerjevštevilo �ezmejnih partnerjev
•• lokacija projektnih dejavnostilokacija projektnih dejavnosti
•• merila �ezmejnega sodelovanja (vsaj 1 izpolnjen)merila �ezmejnega sodelovanja (vsaj 1 izpolnjen)
•• trajanje projektnih dejavnostitrajanje projektnih dejavnosti
•• skladnost s PNskladnost s PN



Projekt korak za korakom

ADMINISTRATIVNA USTREZNOSTADMINISTRATIVNA USTREZNOST
IN PREVERJANJE UPRAVI�ENOSTI IN PREVERJANJE UPRAVI�ENOSTI 

2.  Upravi�enost2.  Upravi�enost
•• skladnost z nacionalno zakonodajoskladnost z nacionalno zakonodajo
•• zaprošeni delež sofinanciranjazaprošeni delež sofinanciranja
•• višina sofinanciranjavišina sofinanciranja
•• upravi�enost stroškovupravi�enost stroškov
•• Priloga I (Izjava o partnerstvu) podpisana s strani VP in PP + posebej VP Priloga I (Izjava o partnerstvu) podpisana s strani VP in PP + posebej VP 

(znesek lastnega sofinanciranja je enak kot je naveden v prijavnici del B)(znesek lastnega sofinanciranja je enak kot je naveden v prijavnici del B)
•• Priloga II (povzetek projekta) priložen v SI, HR in ENPriloga II (povzetek projekta) priložen v SI, HR in EN
•• Priloga III (pooblastilo lokalni organizacijski enoti) �e je potrebna je Priloga III (pooblastilo lokalni organizacijski enoti) �e je potrebna je 

izpolnjena in podpisanaizpolnjena in podpisana
•• Spremna dokumentacija (veljavnost dovoljenj, skladnost z nacionalno Spremna dokumentacija (veljavnost dovoljenj, skladnost z nacionalno 

zakonodajo itd.)zakonodajo itd.)



Projekt korak za korakom

OCENA KAKOVOSTIOCENA KAKOVOSTI

Merila za izbor:

1.1. CiljiCilji
2.2. Projektne dejavnostiProjektne dejavnosti
3.3. PartnerstvoPartnerstvo3.3. PartnerstvoPartnerstvo
4.4. Prora�un projektaProra�un projekta



Projekt korak za korakom

KAKOVOST PROJEKTAKAKOVOST PROJEKTA

1. Cilji1. Cilji

• prispevajo k prednostnim nalogam in njihovim 
kazalnikom

• skladni s horizontalnimi politikami, strategijami • skladni s horizontalnimi politikami, strategijami 
EU ter nacionalnimi in regionalnimi politikami

• �ezmejni u�inki in ustreznost za obmo�je
• inovativnost in dodana vrednost
• trajnost rezultatov projekta



Projekt korak za korakom

KAKOVOST PROJEKTAKAKOVOST PROJEKTA

2. Projektne dejavnosti2. Projektne dejavnosti

• metodologija projekta
• skladen akcijski na�rt
• jasni in konkretni kazalniki• jasni in konkretni kazalniki
• ustreznost neposrednih u�inkov in rezultatov
• terminski na�rt projekta



Projekt korak za korakom

KAKOVOST PROJEKTAKAKOVOST PROJEKTA

3. Partnerstvo3. Partnerstvo

• kakovost partnerstva
• vodenje in koordinacija
• tehni�na in finan�na sposobnost vodilnega• tehni�na in finan�na sposobnost vodilnega

partnerja
• kakovost �ezmejnega sodelovanja



Projekt korak za korakom

KAKOVOST PROJEKTAKAKOVOST PROJEKTA

4. Prora�un projekta4. Prora�un projekta

• je uravnotežen med partnerji
• je skladen z dejavnostmi
• predviden zanesljiv finan�ni sistem• predviden zanesljiv finan�ni sistem
• razmerja med vložki in rezultati



PORO�ANJE & DINAMIKA POVRNJENIH SREDSTEV I

Vezana na poro�anje o izvajanju projekta
Obdobja poro�anja so dolga praviloma 6 mesecev
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PORO�ANJE & DINAMIKA POVRNJENIH SREDSTEV II

�� ���������	�
�� ���

��� � � � ���������	�
��� �� ��

��� �����������������

��� ���������������

��� ����������������
����������

� � � �������������������

����������������� �	�
����


���
����!"#

��

��



INFORMIRANJE IN OBVEŠ�ANJE JAVNOSTIINFORMIRANJE IN OBVEŠ�ANJE JAVNOSTI

Potrebno upoštevati Navodila za informiranje in
obveš�anje javnosti, ki so objavljena na spletni
strani www.si-hr.eu

Obvezna uporaba logotipov

Projekt korak za korakom
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