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1. Uvod 

Namen teh navodil je pomagati vložnikom pri pripravi uspešne prijave za projekt ter razumevanju upravnih 

in finančnih pravil, ki veljajo za Program usposabljanja nacionalnih sodnikov o konkurenčnem pravu EU, 

ki ga je pripravila Komisija. 

V Navodilih so pojasnjene tudi tehnične podrobnosti postopka vložitve vloge ter podrobne informacije, 

kako izpolniti vlogo za nepovratna sredstva in druge ustrezne priloge, navedene v razpisu za zbiranje 

predlogov. 

Vložniki morajo torej pred pripravo prijavne dokumentacije pozorno prebrati ta navodila.  

2. Splošna pravila, ki veljajo za nepovratna sredstva za ukrepe 

2.1. Kdo se lahko prijavi? – Koncept nepovratnih sredstev za ukrepe 

Komisija podpira ukrepe za doseganje evropske dodane vrednosti (glej tudi oddelek 2.1 razpisa). Zato 

morajo vložniki pred vložitvijo vloge za nepovratna sredstva proučiti, ali bi bili nacionalni ali regionalni 

viri financiranja primernejši od financiranja Unije.  

V členu 7 Uredbe (EU) št. 1382/2013 je določeno naslednje: 

 

1. V Programu lahko sodelujejo vsi organi in subjekti, ki so bili zakonito ustanovljeni:  

(a) v državah članicah;  

(b) v državah Evropskega združenja za prosto trgovino (Efta), ki so pogodbenice Sporazuma o Evropskem 

gospodarskem prostoru, v skladu z navedenim sporazumom;  

(c) v državah kandidatkah, potencialnih kandidatkah in državah, ki pristopajo k Uniji, v skladu s splošnimi načeli in 

splošnimi pogoji, določenimi za sodelovanje teh držav v programih Unije, vzpostavljenih v zadevnih okvirnih 

sporazumih in sklepih pridružitvenih svetov ali podobnih sporazumih.  

2. Pridobitno usmerjeni organi in subjekti lahko sodelujejo v Programu le v povezavi z nepridobitnimi ali javnimi 

organizacijami.  

3. Organi in subjekti, zakonito ustanovljeni v tretjih državah, ki niso države, ki sodelujejo v Programu v skladu s 

točkama (b) in (c) odstavka 1, zlasti v državah, v katerih se izvaja evropska sosedska politika, se lahko na lastne 

stroške pridružijo ukrepom Programa, če to služi namenu teh ukrepov.  

4. Komisija lahko sodeluje z mednarodnimi organizacijami pod pogoji, določenimi v zadevnem letnem delovnem 

programu. V Programu lahko v skladu s finančno uredbo in zadevnim letnim delovnim programom sodelujejo tudi 

mednarodne organizacije, dejavne na področjih, zajetih v Programu. 

2.2. Vložnik (upravičenec, usklajevalna organizacija ali koordinator) 

Vložnik (v teh navodilih imenovan tudi upravičenec, usklajevalna organizacija ali koordinator) lahko 

sestavi ekipo partnerjev. Partnerje bomo glede na stopnjo udeleženosti opredelili kot soupravičence ali 

pridružene partnerje. 

Vložnik je odgovoren za zasnovo in razvoj projekta ter vložitev vloge. Poleg tega bo odgovoren za splošno 

upravljanje projekta, usklajevanje nalog, zvezo s Komisijo in upravljanje proračuna. Vložnik bo edina 

kontaktna točka za Komisijo ter bo odgovoren za vso komunikacijo med Komisijo in partnerji. 
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Imel bo vlogo usklajevalne organizacije, če bo izbran, pa tudi vlogo upravičenca, ki bo podpisal sporazum 

o dodelitvi nepovratnih sredstev. Upravičenec sprejme pravno in finančno odgovornost za izvajanje 

projekta v skladu z določbami sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev. 

V primeru sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev več upravičencem sporazum podpišejo vsi 

upravičenci ali pa eden od njih v imenu soupravičencev, pri čemer mora od soupravičencev najprej prejeti 

vsa zahtevana pooblastila (mandat). Vsi zneski nepovratnih sredstev se bodo prenesli na račun 

imenovanega upravičenca, ki bo odgovoren za prenos sredstev soupravičencem projekta. 

Koordinator bo prav tako v celoti odgovoren za poročanje ter bo pripravil končne finančne izkaze in 

poročila, ki jih bo zahtevala Komisija. 

Posebna merila v zvezi z upravičenostjo vložnika najdete v razpisu. 

2.3. Partnerji in druge udeležene organizacije 

2.3.1. Soupravičenci  

Soupravičenec mora biti ob vložitvi vloge zakonito ustanovljen v državi, upravičeni do financiranja. 

Soupravičenci so organizacije in institucije, ki so v sodelovanju z usklajevalno organizacijo udeležene pri 

oblikovanju in izvajanju projektnih dejavnosti ter imajo skupne ustrezne naloge in finančna sredstva. 

Koordinator in soupravičenec sta pogodbenika sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev več 

upravičencem ter imata enako pravno in finančno odgovornost do Komisije glede pravilne in pravočasne 

izvedbe projekta. Stroški, ki nastanejo pri soupravičencu, so upravičeni na enak način kot stroški, nastali 

pri koordinatorju. 

Kljub temu je koordinator vedno edina kontaktna točka za Komisijo ter je, kot je bilo že navedeno, 

odgovoren za poročanje in zagotavljanje potrebnih informacij v zvezi s projektom. 

Soupravičenci svojo udeležbo pri projektu dokažejo tako, da ob vložitvi vloge podpišejo pismo o nameri. 

Izpolniti morajo obrazec in se podpisati v ustreznem oddelku (obrazec o izjavi partnerja). Soupravičenci 

bodo prav tako podpisali pooblastilo za koordinatorja, da lahko slednji prejme plačilo in s Komisijo sklene 

sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev, če bo projekt izbran. Sporazum o dodelitvi nepovratnih 

sredstev lahko sicer podpišejo vsi soupravičenci, vendar bo za prejetje plačil pooblaščen le en 

soupravičenec. 

 

Vsi soupravičenci so skupaj in posamično odgovorni za izvajanje ukrepov v skladu z določbami sporazuma 

o dodelitvi nepovratnih sredstev. Skupna pravna in finančna odgovornost za projekt pomeni tudi, da se 

bodo morale organizacije med seboj dogovoriti glede sodelovanja. Običajno to storijo v obliki sporazuma 

o partnerstvu za določen projekt. Komisija v ta sporazum o partnerstvu ne posega niti ni njegova 

pogodbenica. Komisija upošteva različne načine upravljanja organizacij, vendar poudarja, da določbe 

takega sporazuma ne smejo biti diskriminatorne ter morajo biti v skladu z nacionalnimi pravnimi 

zahtevami in sporazumom o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki je sklenjen za projekt. Upoštevati je treba, 

da imajo v primeru neskladnosti določbe sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev prednost pred katerim 

koli drugim sporazumom, sklenjenim med partnerji. 

POZOR: Ker imajo vsi soupravičenci enake pravne in finančne odgovornosti, morajo prav tako vsi 

predložiti nekatere priloge iz obrazca vloge. Kot napotilo uporabite kontrolni seznam za vložnike. 
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2.3.2. Pridruženi partnerji 

Tretje osebe, ki bodisi ne izpolnjujejo meril za vložnika/upravičenca ali organizacijo soupravičenko bodisi 

ne bodo imele stroškov, so lahko pri projektu udeležene kot pridruženi partnerji. 

Pridruženi partnerji so lahko npr. organizacije iz držav, ki niso upravičene do financiranja, vendar je 

njihova udeležba pri projektu utemeljena, ali preprosto organizacije, ki bodo izvedle dejavnosti, ki so 

neposredno povezane s projektom, vendar ne zahtevajo stroškov (npr. vložnika bodo podprle tako, da mu 

bodo zagotovile kontakte ali brezplačno uporabo svojih prostorov).  

Če zaradi njihove udeležbe pri projektu nastanejo določeni stroški (npr. potni stroški in stroški bivanja), jih 

mora nositi upravičenec ali soupravičenec. 

Pridruženi partner je lahko tudi partner, ki bo sponzoriral projekt s finančnim prispevkom, navedenim ob 

vložitvi vloge
1
. 

Pridruženi partnerji bodo ob vložitvi vloge podpisali pismo o nameri. Če pridruženi partner želi 

sofinancirati projekt, je treba znesek finančnega prispevka navesti v pismu o nameri in ga upoštevati tudi 

v terminskem proračunu. 

Kljub temu so upravičenec in soupravičenci tisti, ki so odgovorni za zagotavljanje izvajanja dejavnosti 

pridruženih partnerjev, saj je njihova udeležba del predloga projekta, pozneje pa tudi del pogojev 

sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev. 

2.4. Katere ukrepe lahko financira Komisija? 

Komisija vsako leto na podlagi razpisa za zbiranje predlogov financira znatno število projektov. Iz 

Programa usposabljanja nacionalnih sodnikov o konkurenčnem pravu EU se bodo financirali projekti, ki so 

zajeti v ciljih in prednostnih nalogah iz razpisa za zbiranje predlogov. Zato je pomembno, da vložnik 

pozorno prebere vse podrobne informacije v razpisu, da ugotovi, katera področja so v interesu Komisije. 

Vloži se lahko le ena vloga za nepovratna sredstva na projekt, vložiti pa jo mora vložnik. Vsaka 

organizacija lahko v okviru ločenih vlog predstavi več kot en projekt, Komisija pa jih bo ocenila ločeno. 

Nobenih omejitev ni za organizacije, da so kot partnerice ali vložnice udeležene pri več kot enem projektu, 

za katere se vloži vloga za financiranje v sklopu istega razpisa. 

Vložnik in partnerji se morajo pred vložitvijo vloge vedno seznaniti z že opravljenim delom in trenutnim 

stanjem glede znanja na zadevnem področju, da se oblikuje projekt, ki je inovativen in lahko ima dodano 

vrednost. Projektom, ki so zgolj ponovitev prejšnjih ukrepov ali ki ne upoštevajo obstoječega znanja, bo 

Komisija med ocenjevanjem dodelila manj točk. 

Nepovratna sredstva se lahko dodelijo za podporo ukrepom, ki jih sprejmejo organi za spodbujanje 

pravosodnega sodelovanja, ter drugim ukrepom, katerih cilj je spodbujanje usposabljanja 

nacionalnih sodnikov o konkurenčnem pravu EU in sodelovanja med njimi, na primer (neizčrpen 

seznam): 

                                                 
1
 Ta znesek se lahko med izvajanjem projekta spremeni, vendar bo vsako njegovo zmanjšanje ali povečanje 

vplivalo tudi na skupni prispevek Evropske komisije. 
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 organizacija konferenc, seminarjev, simpozijev ali srečanj v zvezi s konkurenčnim 

pravom EU za nacionalne sodnike;  

 kratko- ali dolgoročno usposabljanje na področju konkurenčnega prava EU v okviru 

študijskih programov (začetnih ali nadaljevalnih) za nacionalne sodnike ali pravosodno 

osebje;  

 programi izmenjave med sodniki različnih državljanstev; 

 sodelovanje, vključno z vzpostavitvijo in/ali vzdrževanjem omrežij in/ali podatkovnih 

zbirk, med pravosodnimi organi oziroma drugimi javnimi ali zasebnimi organi, 

odgovornimi za spodbujanje ali spremljanje ustrezne uporabe konkurenčnega prava EU s 

strani nacionalnih sodnikov.  

VELJA ZA RAZPISE ZA OBDOBJE 2014–2020 

 

3. Finančni vidiki financiranja s strani Komisije 

3.1. Finančna pravila, ki veljajo za nepovratna sredstva 

Financiranje projekta temelji na načelu sofinanciranja. Nepovratna sredstva, ki jih zagotavlja program, ne 

smejo kriti celotnih stroškov projekta. 

Finančni prispevek Unije ne sme presegati 80 % skupnih upravičenih stroškov ukrepa. 
 

Upravičenec in/ali soupravičenci ali pridruženi partnerji morajo torej kriti najmanj 20 % skupnih 

upravičenih stroškov. Vir tega prispevka ne sme biti proračun EU. 

To najmanj 20-odstotno sofinanciranje mora biti navedeno na obrazcu vloge za nepovratna sredstva in v 

vseh ustreznih prilogah (obrazec proračuna, pisma o nameri itd.). To pomeni, da so sredstva, ki jih mora 

prispevati vložnik, na računih vložnika in da za vsa sredstva, ki jih je obljubil soupravičenec / pridruženi 

partner, velja le pogoj pridobitve nepovratnih sredstev od Komisije. V primeru kakršnega koli dodatnega 

pogoja se bo štelo, da prispevek ni zajamčen. Za sofinanciranje s strani javnih organov se pričakuje 

dodaten pogoj skladnosti z ustreznimi nacionalnimi proračunskimi predpisi. 

Prispevki v naravi se lahko vnesejo v poseben oddelek na obrazcu proračuna, vendar se ne upoštevajo kot 

upravičeni stroški in se ne sprejmejo kot sofinanciranje, razen če se uvrščajo v kategorijo iz uvodne 

izjave (7) Uredbe (EU) št. 1382/2013: Unija bi morala poskrbeti za lažje izvajanje dejavnosti 

usposabljanja glede izvajanja prava Unije s tem, da bi v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 

Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )(v nadaljnjem besedilu: finančna uredba) plače sodelujočih sodnikov 

in sodnega osebja, ki jih izplačajo organi držav članic, štela za upravičene stroške ali sofinanciranje v 

naravi
2
. 

Če je znesek, ki ga je dodelila Komisija, nižji od zneska, za katerega je zaprosil vložnik, je slednji 

odgovoren, da pridobi preostali zahtevani znesek ali da zniža skupne stroške projekta. 

                                                 
2
 Velja le za razpise, objavljene od leta 2014 naprej. 
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Nepovratna sredstva Komisije so dodeljena zgolj za nekomercialne namene, projekti pa morajo biti strogo 

nepridobitni. Kakršen koli dobiček se bo odštel od končnega zneska, ki ga bo plačala Evropska komisija. 

Vendar so nepovratna sredstva v višini do največ 60 000 EUR izvzeta iz pravila o nepridobitnosti. 

Prijavna dokumentacija mora vsebovati oceno proračuna v evrih, v kateri so prihodki in odhodki 

uravnoteženi. 

 

Stroški, predvideni v proračunu, ne smejo vključevati DDV, razen če organizacija, ki ji nastanejo stroški, 

ne more povrniti DDV, plačanega za stroške blaga in storitev, ki se zaračunajo projektu. DDV, ki ga 

plačajo javni organi, je upravičen, če dejavnost ne spada med običajne dejavnosti javnega organa.  

 

Izbrani projekti se bodo praviloma začeli, ko bosta sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev podpisali obe 

pogodbenici. Odhodki so upravičeni od datuma začetka projekta. Vsi stroški, nastali pred tem datumom, so 

neupravičeni. 

Komisija ne more povrniti nobenih stroškov, ki so nastali v neupravičenih državah. Informacije o tem, 

katere države so upravičene, najdete v razpisu. 

 

Podrobna pravila o upravičenosti stroškov najdete v oddelku 5 teh navodil. 

 

3.2. Plačilni postopki 

Sofinanciranje se praviloma zagotovi v dveh delih: 

– predfinanciranje v višini največ 50 % prispevka Komisije (znesek nepovratnih sredstev) se lahko 

da na voljo. Če je primerno, se plača po podpisu sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev s strani 

obeh pogodbenic v tridesetih koledarskih dneh od prejema zahtevka za predfinanciranje
3
. Po izteku 

roka je upravičenec upravičen do zamudnih obresti, ki se izračunajo in nakažejo samodejno kot 

ločeno plačilo;  

– končno plačilo, tj. izplačilo preostalega zneska, ki se plača po tem, ko Komisija prejme in odobri 

končno poročilo
4
 ter zahtevek za končno plačilo

5
. 

Vendar upoštevajte, da lahko Komisija na podlagi ocene tveganja posameznega primera: 

– zniža odstotek predfinanciranja, 
– uvede vmesno plačilo ali 

– zahteva dodatna finančna jamstva od vložnika, ki krijejo znesek predfinanciranja, dokler se ne 

sprosti končno plačilo. 

Če je primerno, se bodo ti dodatni pogoji sporočili vložniku/koordinatorju skupaj z obvestilom o dodelitvi 

nepovratnih sredstev in se tudi določili v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev. 

                                                 
3
 Zahtevek za predfinanciranje je dopis, poslan po pošti, z datumom in podpisom, ki vsebuje sklic na številko 

sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev in številko HT ter s katerim se jasno zahteva predfinanciranje in 

skupni znesek v evrih. 
4
 Končno poročilo je popolno, ko izpolnjuje vse zahteve iz prilog k sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev. 

5
 Zahtevek za končno plačilo je dopis, poslan po pošti, z datumom in podpisom, ki vsebuje sklic na številko 

sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev in številko HT ter s katerim se jasno zahteva končno plačilo in 

skupni znesek v evrih. 
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Končni znesek nepovratnih sredstev nikakor ne bo presegal najvišjega zneska, določenega v sporazumu o 

dodelitvi nepovratnih sredstev. 

Ob izplačilu preostalega zneska bo končni znesek nepovratnih sredstev sorazmeren z upravičenimi stroški 

projekta in se bo sorazmerno zmanjšal, če bodo skupni upravičeni stroški nižji od ocenjenih skupnih 

stroškov. 

Komisija lahko tudi zmanjša končni znesek nepovratnih sredstev, s čimer zagotovi, da skupni dohodki 

projekta ne presegajo skupnih stroškov projekta. 

Evropska komisija dolgovane zneske za končno plačilo izplača v največ šestdesetih koledarskih dneh po 

prejemu popolnega končnega poročila in zahtevka za končno plačilo. Po izteku roka so upravičenci 

upravičeni do zamudnih obresti. To velja le za veljavne popolne zahtevke za plačilo. 
 
4. Priprava vloge 
 

4.1. Način vložitve vloge in jezik 

Vloge je treba vložiti na standardnem obrazcu vloge skupaj z zahtevanimi prilogami, naštetimi v delu F 

obrazca vloge.  

Vsa dokazila morajo biti zložena v jasnem vrstnem redu in oštevilčena, uporabijo pa se naslovne strani 

prilog, ki jih vsebuje obrazec vloge. 

Obrazce si lahko prenesete z naslednjega spletnega mesta: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html. 

Vloge je treba vložiti v pisni obliki in poslati po pošti. Druge oblike vložitve ne bodo sprejete. Vloge ali 

priloge, poslane po elektronski pošti ali telefaksu, ne bodo sprejete.  

Služba za pomoč uporabnikom: vprašanja o razpisu za zbiranje predlogov se lahko pošljejo po 

elektronski pošti na naslov COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu. 

Vloge morajo biti popolne (vključevati morajo vse dokumente, opredeljene v Prilogi „Kontrolni 

seznam za vložnike“), podpisane, datirane in vložene v dveh izvodih (en podpisan izvirnik in en izvod v 

elektronski obliki) po običajni pošti ali hitri pošti ali po kurirju (kot je razvidno iz poštnega žiga ali na 

povratnici hitre pošte). 

Vlogo mora podpisati oseba, ki je pooblaščena, da v imenu vložnika prevzema pravno zavezujoče 

obveznosti.  

Vloga in vse priloge se lahko vložijo v enem od uradnih jezikov Evropske unije, vendar po možnosti v 

angleščini. Če vloge ne vložite v angleškem jeziku, je treba priložiti povzetek v angleščini (del B.2 

obrazca vloge). 

 

 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
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4.2. Prijavna dokumentacija 
Prijavna dokumentacija je sestavljena iz: 

obrazca vloge (A–F) in 

prilog (1–14). 

4.3. Obrazec vloge 
Obrazec vloge je dokument v programu Microsoft Word (doc), ki mora vključevati osnovne podatke o 

vložniku, projektu in partnerstvu (če obstaja). 

Začetni del obrazca vsebuje naslov projekta in potrdilo o prejemu, pri čemer to izpolni Evropska 

komisija.  

Svetujemo vam, da vlogo pozorno preberete. 

4.3.1. Spodbujevalna organizacija – del A 

Navedite podatke za spodbujevalno organizacijo (glej točko 2.2). 

Vsa komunikacija/korespondenca, povezana s projektom, se bo poslala osebi, katere ime je navedeno v 

oddelku „kontaktna oseba“, kontaktni podatki, ki so tu navedeni, pa se bodo vnesli tudi v sporazum o 

dodelitvi nepovratnih sredstev. Komisija prosi, da bi zaradi učinkovitosti vsa komunikacija med njo in 

kontaktno osebo potekala v angleščini. Kontaktni naslov se lahko razlikuje od uradnega naslova 

organizacije vložnice/koordinatorke. 

Navedite ime in naziv pravnega zastopnika ter dodajte podpis, datum in žig. Ta oseba mora biti 

pooblaščena, da v imenu organizacije vložnice/koordinatorke prevzema pravno zavezujoče obveznosti. 

Komisija lahko zahteva en izvod pooblastila. 

Če se predlogu dodelijo nepovratna sredstva, bodo službe Komisije samodejno pripravile sporazum o 

dodelitvi nepovratnih sredstev za podpis osebe, imenovane v tem oddelku, če niso drugače obveščene. 

Navedite podatke za usklajevalno organizacijo, če projekta ne bo upravljal predlagatelj, ampak druga 

organizacija (glej točko 2.3). 

4.3.2. Osnutek projekta – del B 

4.3.2.1. Splošne informacije – del B.1 

V tem delu so opisane glavne dejavnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta. Ta dokument bo 

ocenjevalcem Komisije zagotovil podrobne informacije o projektu, kot so naslov, dejavnosti, cilji, 

prednostne naloge, število partnerjev, trajanje itd., in bo glavna podlaga za oceno. 

Projektu dajte poseben naslov, ki izraža predlagane ukrepe. V naslovu projekta ne uporabite imena 

programa, v okviru katerega boste vložili vlogo. 

Popolni naslov projekta je treba navesti v polju „Naslov“. V polju „Kratica/kratek naslov“ se lahko navede 

skrajšana oblika naslova. 
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Vložniki morajo vedno biti čim bolj natančni in izčrpni ter se morajo izogibati navajanju informacij, ki niso 

pomembne, na primer o prejšnjih projektih in njihovih običajnih dejavnostih, ter drugih informacij, ki niso 

neposredno povezane s predlogom. 

Tukaj je treba jasno navesti število/državljanstva partnerjev, udeležencev in govornikov (tudi glede na 

predvidevanja). Ti podatki so merilo za vsak naslednji korak, tj. za presojo upravičenosti vašega predloga, 

strokovno oceno predloga in po potrebi tudi za končno oceno doseženih ciljev. 

Projekti ne smejo trajati več kot 2 leti (24 mesecev). Pri načrtovanju projekta morate upoštevati, da 

navedenega roka za projekte med njihovim izvajanjem praviloma ni mogoče podaljšati. Zato ustrezno 

načrtujte svoje dejavnosti. 

Navedite, kdaj nameravate začeti z izvajanjem predlaganega projekta. Pri načrtovanju morate upoštevati, 

da so za oceno predlogov potrebni približno trije meseci od roka vložitve. Običajno se sporazumi o 

dodelitvi nepovratnih sredstev podpišejo devet mesecev po izteku razpisnega roka, kar upoštevajte pri 

načrtovanju svojih dejavnosti.  

POMEMBNO: Če predložite predlog, ki se je že začel/končal pred rokom za vložitev vloge, bo vaš predlog 

zavrnjen, ker financiranja EU ni mogoče zagotoviti za nazaj. 

Zneski, ki jih navedete v tem oddelku, morajo biti enaki zneskom, ki so navedeni v obrazcu proračuna, 

tj. Prilogi 3 k vašemu obrazcu vloge, zato predlagamo, da ta polja izpolnite šele, ko je ocena proračuna 

končana. 

4.3.2.2. Povzetek – del B.2 

V povzetku morajo biti jasno opisani cilji predloga (kdo, kaj, kje, kdaj, kako, zakaj) in njihova skladnost s 

cilji razpisa za zbiranje predlogov, v okviru katerega je predložen, pa tudi vsebina in dejavnosti, ki se bodo 

izvajale za doseganje navedenih ciljev. Poleg tega mora vložnik pojasniti, zakaj je projekt inovativen ter 

kako bo partnerstvo nadgradilo obstoječe znanje in ustvarilo dodano vrednost na evropski ravni. 

Upoštevajte, da strokovnjaki, ki ocenjujejo vaš predlog, ne vedo, kdo ste, kaj ste počeli v preteklosti in 

kakšne so posebne razmere v vaši državi v zvezi s potrebami po usposabljanju sodnikov. Navedite jasne in 

izčrpne podatke ter poudarite posebnosti svojega predloga. 

Upoštevajte, da so v oddelku C zahtevani tudi drugi ključni elementi, kot so pričakovani rezultati, trženjske 

strategije itd., zato jih navedite samo tam. Ta oddelek bo skupaj z oddelkom C predstavljal „poslovno 

vizitko“ vašega projekta in se bo uporabil za publikacije/razširjanje, če bodo vašemu projektu dodeljena 

nepovratna sredstva. 

Povzetek mora obsegati največ eno stran in mora biti v angleščini.  

Vključite življenjepise (Priloga 9), ki se bodo uporabili med ocenjevanjem meril za izbor (operativna in 

strokovna zmogljivost). Priložiti morate posodobljene življenjepise članov osebja projekta. Priložiti je treba 

vsaj življenjepise ključnega osebja, med drugim operativnega koordinatorja / upravljavca projekta, osebe, 

odgovorne za finančno poslovodenje, in glavnih strokovnjakov. 

Organizacije lahko življenjepise predložijo v kakršni koli obliki, vendar Komisija zelo priporoča, da so v 

obliki EUROPASS. Življenjepisi morajo vsebovati dovolj podrobnih podatkov, da je mogoče oceniti, ali je 

oseba kvalificirana za predlagan položaj in ima zadostne izkušnje na tem področju / za to vlogo. 
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Predlogo za življenjepis EUROPASS je lahko prenesete z naslednje spletne strani: 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp. 

4.3.2.3. Drugi projekti, neposredno povezani s tem predlogom – del B.3 

Navedite, katera nepovratna sredstva EU (tako nepovratna sredstva za poslovanje kot tudi za ukrepe) je 

pridobila, organizacija vložnica /soupravičenka / pridružena partnerica v preteklih 3 letih in na katerih 

razpisih je uspela v preteklih 3 letih. 

Navedite vlogo vaše organizacije v projektu, ki ga krije financiranje (vložnik ali partner).  

Organizacija vložnica mora po vložitvi vloge nemudoma obvestiti GD za konkurenco o vsaki nadaljnji 

vlogi za financiranje, vloženi pri drugih institucijah ali agencijah EU, in/ali kakršnem koli financiranju, ki 

so ga odobrile druge institucije ali agencije EU. 

4.3.3. Utemeljitev, vpliv in rezultati projekta – del C  

4.3.3.1. Utemeljitev predloga – del C.1. 

V tem delu morate utemeljiti potrebe, namen in učinek projekta ter pojasniti, zakaj je pomembno, da 

Evropska komisija izbere vaš predlog.  

Opišite tudi svojo trženjsko strategijo (Kako boste pritegnili udeležence? Ali imate strateško metodologijo? 

Ali imate sezname naslovov elektronske pošte?). 

4.3.3.2. Rezultati in učinek – del C.2 

Natančno opredelite pričakovane rezultate tega projekta, konkretne dosežke in izročke ter strategijo 

razširjanja. Strategijo doseganja rezultatov je treba načrtovati in tudi navesti v oddelku E (glej točko 4.3.5). 

Upoštevajte, da bodo ocenjevalci na podlagi tega oddelka ocenili izpolnjevanje meril za dodelitev, 

tj. „razširjanje in trajnost“. Bodite jasni in izčrpni glede načrtovanih dosežkov in njihovega trajnega učinka. 

4.3.4. Partnerji – del D 

4.3.4.1. Pregled partnerjev – del D.1. 

V tem oddelku obrazca vloge morate navesti osnovne informacije v zvezi z vsemi partnerji, ki izvajajo 

projekt (vključno z vložnikom in soupravičencem). Seznam partnerjev je treba vključiti tudi v obrazec 

finančnega načrta in terminskega proračuna (Priloga 3).  

4.3.4.1. Značilnosti partnerstva – del D.2. 

Navedite dodatne informacije o organizacijah partnericah in njihovi vlogi pri projektu (kdo je kdo in kaj 

kdo dela), pri čemer jih morate našteti v enakem vrstnem redu kot v preglednici D.1.  

4.3.5. Organizacija in upravljanje projekta – del E 

4.3.5.1. Delovni načrt in časovni razpored izvedbe – del E.1. 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp
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Vložnik lahko v tem delu obrazca vloge za nepovratna sredstva opiše določene vidike projekta, ki se v 

delu B niso posebej obravnavali, vendar so kljub temu pomembni za uspešno izvajanje kakršnega koli 

ukrepa. Vložnik mora opisati delovni načrt tako, da ga razdeli na korake. 

Vložnik mora navesti skupno trajanje projekta, število osebja in delovne metode ter informacije o tem, 

kako bo te vidike obravnaval. Poleg tega mora pojasniti strategijo razširjanja in načrt vodenja kakovosti. 

V zadnjem delu bodo lahko ocenjevalci Komisije proučili, kakšne so možnosti, da bodo projekt (ali njegovi 

učinki) imeli vpliv še po tem, ko se bo projekt končal. 

Ne opisujte projekta znova, temveč izčrpno odgovorite na vsako posamezno vprašanje. 

4.3.6. Priloge – del F 

Seznam vseh potrebnih prilog je naveden v delu F obrazca vloge. Vložnik bo moral te priloge izpolniti in 

jih priložiti obrazcu vloge v izvirni obliki (Excel in Word, kadar so v elektronski obliki) ali v papirni 

obliki (kadar se zahteva podpisana izvirna različica). 

PRILOGA 1. Kontrolni seznam za vložnike 

Kontrolni seznam bo v pomoč pri pripravi celotnega spisa. Ko končate z izpolnjevanjem vloge, lahko 

izpolnite in podpišete ta seznam, s čimer preverite, ali je vloga popolna.  

PRILOGA 2. Elektronski izvod popolne vloge  

Da bo vložena vloga popolna, mora vložnik poslati tudi elektronski izvod obrazca vloge za nepovratna 

sredstva z vsemi izpolnjenimi prilogami (po potrebi tudi z žigom, datumom in podpisom). Za zagotovitev 

popolnosti elektronske različice zelo priporočamo, da jo pripravite šele, ko ste obrazec vloge izpolnili v 

celoti in je skupaj s prilogami pripravljen na vložitev. 

 

PRILOGA 3. Finančni načrt in terminski proračun – Kako izpolniti proračun 

 
V tem oddelku obrazca vloge za nepovratna sredstva morate navesti oceno proračuna projekta po 
kategorijah stroškov in prihodkov. 

Navedena skupna ocena proračuna mora biti enaka kot v delu Osnutek projekta (B.1) obrazca vloge. 

Vsi zneski morajo imeti le dve decimalki. 

Finančni načrt in terminski proračun mora vključevati posebne in jasne finančne informacije, ki bodo 

olajšale oceno vašega predloga. Obravnaval se bo skupaj z obrazcem vloge za nepovratna sredstva in 

pripadajočimi prilogami, zato upoštevajte, da se bodo neskladja med obrazcema tako pri načrtovanju 

ukrepov (npr. pri številu ali kraju sestankov itd.) kot tudi pri pogojih, s katerimi je opisana posamezna 

dejavnost, ocenila negativno. 

Finančni načrt in terminski proračun je Excelov dokument, ki naj bi se uporabljal med celotno življenjsko 

dobo projekta (vloga, ocena, izbira za financiranje, izvedba, končno poročanje). Za poenostavitev 

popravkov elektronskemu izvodu priložite Excelovo različico (ne skenirano). 
Ta Excelov list mora vključevati vse posebne in podrobne stroške, potrebne za izvedbo projekta. 

Vključevati mora tudi vse vire prihodkov (finančna sredstva) projekta, tj. zneske, ki so jih prispevali 
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upravičenci (vložnik in soupravičenec), in finančna sredstva, ki jih je prispevala katera koli druga tretja 

oseba (sofinancer in pridruženi partnerji). 

 
Finančni načrt in terminski proračun je sestavljen iz 15 delovnih listov: 

– finančni načrt (povzetek terminskega proračuna), 

– del A.a) – osebje po kategorijah, 

– del A.b) – potni stroški in stroški nastanitve za osebje, udeleženo pri projektu, 

– del A.c) – potni stroški in stroški nastanitve za govornike; potni stroški in stroški nastanitve za 
udeležence, 

– del A.d) – stroški za obroke / okrepčila za osebje, udeleženo pri projektu, ter za udeležence, govornike in 
tolmače, 

– del A.e) – honorarji tolmačev, 

– del A.f) – stroški opreme, zemljišča in nepremičnin, 

– del A.g) – stroški potrošnega materiala in potrebščin, 

– del A.h) – stroški publikacij in poročil, 

– del A.i) – drugi posredni stroški, 

– del A.j) – splošni stroški, ki se zaračunajo za projekt:  

– prispevki v naravi,  

– preglednica prihodkov (drugi prispevki), 

– podpis, 

– kategorija osebja. 

Obrazec proračuna se sprejme za oceno le, če: 

– je uporabljena standardna predloga obrazca proračuna; 

– so listi izpolnjeni tako, da vsebujejo podrobno razčlenitev ocenjenih stroškov projekta v evrih. 
 

PRILOGA 4. Finančna identifikacija 

 
Navedite podatke o bančnem računu, ki se bo uporabil za ta projekt, če bo izbran, in izpolnite vsa 
predvidena polja: 

 

– uradno ime upravičenca, ki bo koordiniral projekt (ta podatek mora biti enak kot v delu A obrazca 

vloge), 

– uradni naslov organizacije vložnice, ki bo koordinirala projekt, 

– bančni podatki upravičenca ali soupravičenca, imenovanega za prejemnika plačil (običajno koordinator) 

v primeru sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev več upravičencem, 

– žig in datum banke ALI izjava banke, ki jasno navaja kodo IBAN, kodo BIC in ime banke. 

 

  PRILOGA 5. Pravni subjekt 

 

Informacije je treba navesti posebej za upravičenca in posebej za soupravičenca (če obstaja), ne pa tudi za 

običajne partnerje: 
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– uradno ime upravičenca (ta podatek mora biti enak kot v delu A obrazca vloge) ali morebitnega 

soupravičenca, 

– uradni naslov upravičenca/soupravičenca. 

 

PRILOGA 6. Častna izjava vložnika 

 

Vložniki morajo podpisati izjavo v zvezi z merili za izločitev le, če je vrednost nepovratnih sredstev 

najmanj 60 000 EUR. Iz izjave mora biti razvidno, da ima vložnik stalne in zadostne vire finančnih 

sredstev, da lahko opravlja svojo dejavnost ves čas trajanja projekta, ter da mora prispevati k njegovemu 

financiranju.  

 

PRILOGA 7. Dokaz o pravnem položaju 

 

Spodaj našteti dokumenti se zahtevajo le za vložnika in soupravičenca, ne pa tudi za druge vrste partnerjev. 

Sprejet bo le izvod uradnih dokumentov. Ti dokumenti so potrebni za registracijo upravičenca v 

računovodskem sistemu Komisije, vendar se bodo uporabili tudi med preverjanjem upravičenosti vložnika. 
 

Priloga 7 se ne predloži, če je vložnik organ javne uprave (npr. ministrstvo, organ lokalne, regionalne, 

nacionalne ali zvezne uprave, občina ali drug javni organ) ali univerza. Vendar morajo spodaj zahtevani 

subjekti na zahtevo Komisije slednji zagotoviti ustrezne informacije. 

Glede na pravni položaj organizacije vložnika so te informacije lahko naslednje:  

 

Zasebni subjekti 

1. pravila ali statuti organizacije; 

2. dokaz o pravni registraciji organizacije: izvod katerega koli uradnega dokumenta (npr. Uradnega 

lista, potrdila iz registra družb itd.), ki navaja uradno ime in naslov statutarnega sedeža 

(glavnega sedeža) in registracijsko številko, ki so jo dodelili nacionalni organi; 

3. izvod registracijskega dokumenta za DDV (davek na dodano vrednost), če je primerno in če 

številka DDV ni navedena na zgoraj naštetih uradnih dokumentih. 

 

Javni subjekti 

  1. izvod odloka, zakona, uredbe ali sklepa oziroma katerega koli drugega uradnega dokumenta, ki 

izkazuje ustanovitev organizacije; 

  2. statuti organizacije, če je primerno; 

  3. če ima organizacija številko DDV, izvod registracijskega dokumenta za DDV. 

 

PRILOGA 8. Ocena finančne zmogljivosti 
 

Če je skupni znesek vloge za nepovratna sredstva nižji od 60 000 EUR, mora vložnik pripraviti zgolj častno 

izjavo o svoji finančni zmogljivosti za izvajanje projekta ves čas trajanja ukrepa. 

 

Če skupni znesek vloge za nepovratna sredstva znaša najmanj 60 000 EUR, mora vložnik zagotoviti uradne 

letne finančne izjave (bilanca stanja in/ali izkaz poslovnega izida) za zadnje zaključeno leto, ki prikazuje 

finančno zmogljivost vložnika. Pri novoustanovljenih subjektih se zaključni račun lahko nadomesti z zgoraj 

navedenimi dokazili. 

 

Priloga 8 se ne predloži, če je vložnik organ javne uprave (npr. ministrstvo, organ lokalne, regionalne, 
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nacionalne ali zvezne uprave, občina ali drugi javni organ) ali javna univerza. 

 

PRILOGA 9. Ocena operativne zmogljivosti 

 

Predložite informacije o projektih, ki ste jih izvedli v preteklosti. Če ste jih že našteli v delu B.3 obrazca 

vloge za nepovratna sredstva, lahko tukaj dodate dokazila in morebitne dodatne informacije. 

 

Če je skupni znesek vloge za nepovratna sredstva nižji od 60 000 EUR, mora vložnik pripraviti zgolj častno 

izjavo o svoji operativni zmogljivosti za izvajanje projekta ves čas trajanja ukrepa. 

 

PRILOGA 10. Pisma partnerjev o nameri 
 

Če je primerno, priložite pisma partnerjev o nameri, v katerih potrjujejo svojo udeležbo pri projektu. Če bodo 

vaši partnerji imeli stroške (navedene v vašem proračunu), priložite tudi njihovi prilogi 6 in 7. 

 

PRILOGA 11. Odgovornost drugih strank v primeru neizpolnjevanja obveznosti 
 

Če je primerno, navedite izrecno zavezo drugih strank, ki zagotavljajo finančna sredstva, da prevzemajo 

odgovornost za financiranje obveznosti stranke, ki te obveznosti ne bi izpolnjevala. Ta dokument je lahko v 

obliki izjave. 

 

PRILOGA 12. Potrdilo o DDV 

 

Predložite uradni dokument s številko DDV vložnika ali, kadar je primerno, dokaz o oprostitvi. Od 

leta 2014 je treba ta dokument predložiti le kot dokazilo v Prilogi 5. 

 

PRILOGA 13. Plače osebja 

 

Podatki o plačah osebja se lahko predložijo na primer v obliki plačilnih list. 

Znesek dnevne plače vašega osebja ne sme presegati najvišjih upravičenih dnevnih zneskov za stroške 

osebja. 

 

PRILOGA 14. Obrazec izjave o sofinanciranju s strani drugih donatorjev 

 

Če je primerno, predložite izjavo donatorja o znesku pričakovanega prispevka za projekt. 

 
5. Upravičenost stroškov – kateri stroški bodo priznani 
 
Upravičeni stroški so stroški, ki dejansko nastanejo pri upravičencu do nepovratnih sredstev in izpolnjujejo 

vsa naslednja merila: 

 nastanejo v obdobju trajanja ukrepa ali delovnega programa, razen stroškov, ki se nanašajo na 

končna poročila in revizijska potrdila. 

Obdobje upravičenosti stroškov se bo začelo v skladu s sporazumom o dodelitvi nepovratnih 

sredstev ali sklepom o dodelitvi nepovratnih sredstvih. 

Če lahko upravičenec dokaže, da je treba ukrep začeti pred podpisom sporazuma, se lahko odhodki 

odobrijo pred dodelitvijo nepovratnih sredstev. Obdobje upravičenosti se pod nobenim pogojem ne 

more začeti pred datumom vložitve vloge za nepovratna sredstva (glej oddelek 4.3.2.1); 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.programmaleonardo.net%2Fllp%2Fdownload.asp%3FDF%3DMaximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf%26Ipath%3D1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.programmaleonardo.net%2Fllp%2Fdownload.asp%3FDF%3DMaximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf%26Ipath%3D1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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 vložnik jih navede v oceni proračuna (Priloga III) ukrepa ali delovnega programa; 

 nastanejo v zvezi z ukrepom, kot je opisano v Prilogi I, in so potrebni za njegovo izvajanje; 

 so določljivi in preverljivi ter zlasti zabeleženi v računovodskih izkazih upravičenca in pripravljeni 

v skladu z računovodskimi standardi, ki se uporabljajo v državi, kjer ima upravičenec svoj sedež, in 

v skladu z običajno prakso stroškovnega računovodstva upravičenca; 

 ustrezajo zahtevam veljavne davčne in socialne zakonodaje;  

 so smotrni, utemeljeni in v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja, zlasti glede 

gospodarnosti in učinkovitosti. 

Notranji računovodski in revizijski postopki upravičenca morajo omogočati neposredno uskladitev stroškov 

in prihodkov, prijavljenih v zvezi z ukrepom/projektom, z ustreznimi računovodskimi izkazi in dokazili. 

5.1. Upravičeni neposredni stroški 

V nadaljevanju so navedeni neposredni stroški, ki so upravičeni, če izpolnjujejo zgornja merila. 

Upravičeni neposredni stroški ukrepa / delovnega programa so tisti stroški, ki se lahko v skladu z 

navedenimi pogoji upravičenosti opredelijo kot posebni stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem 

ukrepa ali delovnega programa in se lahko zato neposredno knjižijo zanj, na primer:  

– stroški osebja, ki dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi z vložnikom ali enakovrednega akta o 

zaposlitvi in sodeluje pri ukrepu, tj stroški dejanskih plač in prispevkov za socialno varnost ter 

drugi zakoniti stroški, zajeti v plačilu, če so ti stroški v skladu z vložnikovo običajno plačilno 

politiko; navedeni stroški lahko vključujejo tudi dodatna plačila, med drugim plačila na podlagi 

dodatnih pogodb ne glede na njihovo naravo, če se dosledno plačujejo, kadar se zahteva enako delo 

ali strokovno znanje, neodvisno od uporabljenega vira financiranja. 

Stroške fizičnih oseb, ki delajo na podlagi pogodbe z upravičencem, ki ni pogodba o zaposlitvi, je 

mogoče šteti za stroške osebja, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

(i) fizična oseba dela v skladu z navodili upravičenca in, če ni s slednjim dogovorjeno 

drugače, v njegovih prostorih; 

(ii) rezultat dela je v lasti upravičenca; ter 

(iii)  stroški niso bistveno drugačni od stroškov osebja, ki opravlja podobne naloge na podlagi 

pogodbe o zaposlitvi z upravičencem; 

– stroški osebja nacionalnih uprav, v kolikor se nanašajo na stroške dejavnosti, ki jih ustrezni javni 

organ ne bi opravljal, če se zadevni projekt ne bi izvajal; 

– nadomestila za potne stroške in stroške bivanja (za sestanke, vključno z uvodnimi sestanki, če je to 

ustrezno, konference itd.), če so ti stroški v skladu z običajno prakso upravičenca in ne presegajo 

referenčnih pavšalnih zneskov, ki jih predlaga Evropska komisija; 

– amortizacijski stroški opreme (nove ali rabljene): Komisija lahko upošteva le tisti del amortizacije 

opreme, ki ustreza trajanju ukrepa/projekta in stopnji dejanske uporabe za namene ukrepa; stroški 
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najema ali zakupa opreme ali drugih sredstev so prav tako upravičeni, če ne presegajo 

amortizacijskih stroškov podobne opreme ali sredstev in ne vključujejo stroškov financiranja. 

Izjemoma so lahko v skladu s posebnimi pogoji upravičeni tudi skupni stroški nakupa opreme, 

kadar je to utemeljeno zaradi vrste ukrepa in načina uporabe opreme ali sredstev; 

– stroški potrošnega materiala in potrebščin, če so določljivi in pripisani ukrepu/projektu; 

– stroški, ki nastanejo neposredno zaradi zahtev, povezanih z izvajanjem ukrepa/projekta (razširjanje 

informacij, posebna ocena ukrepa, prevodi, tisk).  

Za druge določbe in informacije glej člen II.19.2 predloge sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev. 

5.2. Upravičeni posredni stroški (splošni stroški) 

„Posredni stroški“ ukrepa so tisti stroški, ki niso posebni stroški, neposredno povezani z izvajanjem ukrepa, 

in jih zato ni mogoče neposredno pripisati ukrepu. Ne smejo vključevati stroškov, ki so določljivi ali 

prijavljeni kot upravičeni neposredni stroški.  

V okviru posrednih stroškov je upravičen pavšalni znesek v višini največ 7 % skupnih upravičenih 

neposrednih stroškov ukrepa, kar predstavlja splošne upravne stroške upravičenca, ki se lahko zaračunajo za 

ukrep/projekt. 

Posredni stroški ne smejo vključevati stroškov, vnesenih pod drugo proračunsko postavko. 

Vložniki morajo upoštevati, da v primeru organizacij, ki prejemajo nepovratna sredstva za poslovanje, 

posredni stroški niso upravičeni v okviru posebnih ukrepov. 

5.3. Neupravičeni stroški 

Naslednji seznam je treba šteti za minimalni referenčni seznam in ga upoštevati v celoti, razen če temeljni 

akt določa drugače:  

– donos kapitala; 

– dolg in stroški servisiranja dolga; 

– rezervacije za izgube ali dolgove; 

– stroški prenosov sredstev s Komisije, ki jih upravičencu zaračuna njegova banka; 

– dolgovane obresti; 

– dvomljivi dolgovi; 

– tečajne razlike; 

– stroški, ki jih je upravičenec prijavil v okviru drugega ukrepa, ki prejema nepovratna sredstva iz 

proračuna Unije (vključno z nepovratnimi sredstvi, ki jih dodeli država članica in se financirajo iz 

proračuna Unije, in nepovratnimi sredstvi, ki jih zaradi izvrševanja proračuna Unije dodelijo drugi 

organi, razen Komisije); zlasti so neupravičeni posredni stroški v okviru nepovratnih sredstev za 
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ukrep, ki so dodeljena upravičencu, ko slednji v zadevnem obdobju že prejema nepovratna sredstva 

za poslovanje, financirana iz proračuna Unije; 

– odbitni DDV; 

– prispevki v naravi; 

– čezmerni in nepotrebni odhodki; 

– potni stroški in stroški bivanja uradnikov EU. 

 

6. Podrobna pravila v zvezi z upravičenimi stroški 

V nadaljevanju so podrobno opisana pravila upravičenosti za vsako kategorijo stroškov, ki jo lahko vnesete 

v proračun. Zagotovite, da so vaši stroški v skladu s temi pravili, saj jih sicer lahko Komisija pozneje 

zavrne. 

6.1. Upravičeni neposredni stroški – finančni načrt in terminski proračun 

6.1.1. Stroški osebja (del A.a) 

6.1.1.1 Splošna načela 
 

Za zagotovitev uspešnega izvajanja nalog v zvezi s projektnimi dejavnostmi je treba projektu dodeliti 

ustrezne človeške vire. 

 

Stroški osebja se zaračunajo glede na dejanski čas, namenjen projektu. Stroški se izračunajo na podlagi 

dejanske bruto plače ter obveznih socialnih prispevkov in katerih koli drugih zakonitih stroškov, zajetih v 

plačilu. Čas, ki ga vsak član osebja projekta porabi za delo na projektu, se redno beleži s podpisanimi 

časovnimi listi ali enakovrednim sistemom za beleženje delovnega časa, ki ga določi in potrdi delodajalec. 

Ravni plač morajo biti razumne in v skladu z običajno plačno politiko upravičenca. Znesek dnevne plače 

vašega osebja ne sme presegati najvišjih upravičenih dnevnih zneskov za stroške osebja. 
 

Plače (honorarji) začasnega osebja se lahko zaračunajo za to kategorijo, če zadevni posameznik dela za 

upravičenca in/ali soupravičenca na podlagi pogodbe ali posamezne podizvajalske pogodbe, ki ga povezuje 

s projektom, in če je takšna praksa v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo. 

 

Pri izpolnjevanju stroškov osebja v finančnem načrtu in terminskem proračunu 

morate navesti vsaj: 

– ime člana osebja projekta (če je znano), 

– njegovo funkcijo pri projektu, 

– njegov status zaposlitve: ali bo zaposlen posebej za projekt ali pa je že zaposlen v 

organizaciji, ali je samozaposlen, ali bo na projektu delal s krajšim ali polnim delovnim 

časom itd. 

 
6.1.1.2 Stroški stalnega osebja javne organizacije 

Ta oddelek se nanaša na stroške stalnega osebja javne organizacije. Ne uporablja se za stroške osebja 

univerz, ne glede na status. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.programmaleonardo.net%2Fllp%2Fdownload.asp%3FDF%3DMaximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf%26Ipath%3D1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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Stroški za plače stalnega osebja javne organizacije se lahko financirajo le, v kolikor se nanašajo na stroške 

projektnih dejavnosti, ki jih javna organizacija ne bi opravljala, če se zadevni projekt ne bi izvajal. 

Navedene dejavnosti morajo predstavljati dodatne stroške za organizacijo. 

 

Stroški za plače stalnega osebja javne organizacije so upravičeni le v naslednjih primerih: 

a) Plačilo za nadurno delo 

Le denarno nadomestilo za nadure / dodatne ure, ki se plača stalnemu osebju javne organizacije, se lahko 

šteje za upravičeno, in sicer pod pogojem, da je član osebja začasno premeščen/dodeljen na projekt v 

skladu z ustreznimi nacionalnimi pravili.  

Pri izpolnjevanju tovrstnih stroškov osebja v finančnem načrtu in terminskem 

proračunu morate navesti vsaj: 

– „nadure“ kot ključno besedo, 

– ime zaposlenega, 

– skupno število nadur, potrebnih za opravljanje nalog, povezanih s projektom, 

– plačilo na enoto (znesek plačila na uro). Plačilo na enoto za nadure se določi na podlagi 

splošnega plačila za običajne delovne ure in denarnega nadomestila za nadurno delo, 

deljenega s skupnim številom delovnih ur (ure običajnega dela + nadure). 

b) Stroški za nadomestitev zadevnega osebja pri običajnih nalogah 

Stroški stalnega osebja javne organizacije se lahko v celoti štejejo za upravičene, če je zadevna oseba v 

skladu z ustreznimi nacionalnimi pravili začasno premeščena/dodeljena za opravljanje nalog, ki so posebej 

povezane z izvajanjem projekta, in če je druga oseba posebej zaposlena, da jo med trajanjem projekta 

nadomesti pri običajnih nalogah. 

Pri izpolnjevanju tovrstnih stroškov osebja v obrazcu proračuna morate navesti vsaj: 

– „nadomestitev“ kot ključno besedo, 

– ime zaposlenega, 

– njegovo funkcijo pri projektu. 

c) Drugi stroški stalnega osebja javne organizacije 

Z izjemo primerov a) in b) se bodo stroški stalnega osebja javne organizacije šteli za upravičene do zneska, 

potrebnega za sofinanciranje projekta. V nobenem primeru ne smejo biti skupni stroški stalnega osebja 

javnih organizacij višji od skupnega zneska sofinanciranja s strani vložnika, partnerjev / pridruženih 

partnerjev in tretjih oseb. Komisija bo pred dodelitvijo nepovratnih sredstev zagotovila, da je ta zgornja 

meja upoštevana, pri čemer lahko zadevne stroške ustrezno zniža. 

Pri izpolnjevanju tovrstnih stroškov osebja v obrazcu proračuna morate navesti vsaj: 

– „krito s sofinanciranjem“ kot ključne besede, 

– ime zaposlenega, 

– njegovo funkcijo pri projektu. 

 

Če v finančnem načrtu in terminskem proračunu ni jasno navedeno, ali stroški stalnega 

osebja javne organizacije spadajo pod primer a), b) ali c), se bo samodejno štelo, da spadajo 

pod primer c). 

6.1.2. Potovanja (dela A.b in A.c) in obroki (A.d) 

Do financiranja Unije so upravičeni le potni stroški, ki so neposredno povezani s projektom ter se nanašajo 
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na posebne in jasno določljive ukrepe. Za vsako potovanje v kraj, v katerem člani partnerstva nimajo 

sedeža, je treba dokazati, da je pomembno za projekt. Potni stroški morajo biti v skladu z običajno prakso 

upravičenca glede potnih stroškov in ne smejo presegati pavšalnih zneskov, ki jih predlaga Evropska 

komisija. 

Upravičenci morajo uporabiti najcenejša prevozna sredstva, pri čemer si je treba čim bolj prizadevati za 

uporabo najugodnejših prevoznin. 

Povračila na podlagi pavšalnih zneskov 

Upravičenci lahko za stroške v zvezi z nastanitvijo in obroki/pijačo uporabijo pavšalni znesek na dan, ki je 

naveden v razpisu za zbiranje predlogov. Pavšalni znesek na dan temelji na lestvici za nastanitev in 

dnevnice za službena potovanja osebja Evropske komisije. Za seminarje, ki trajajo pol dneva, se uporabi 

50 % dnevnega pavšalnega zneska. Pavšalni zneski se običajno plačujejo neposredno udeležencem. 

 

Da bi se preprečile morebitne zlorabe, Komisija močno odsvetuje vsak drug sistem povračila stroškov 

bivanja, kot je npr. hranarina. Če pa je mogoče dokazati, da je bil takšen sistem uradno uveden pred 

dodelitvijo nepovratnih sredstev, se še vedno lahko uporablja v okviru omejitev za državo, določenih v 

navodilu Komisije
6
. Gotovinskemu plačilu takšne hranarine se je treba izogibati (prednost morajo imeti 

bančna nakazila), razen če je na podlagi računovodskih dokumentov za utemeljitev mogoče dokazati, da je 

takšno plačilo zabeleženo v uradnih računih upravičenca. 

 

Povračila na podlagi dejanskih stroškov 

Stroški bivanja (nastanitev, obroki, lokalni prevozi v okolici kraja službenega potovanja in drugi manjši 

izdatki) so upravičeni do višine dejansko porabljenega zneska. Zato je zelo pomembno hraniti vsa dokazila, 

ki jih lahko Komisija zahteva pred izvedbo končnega plačila. Da bi se ti stroški šteli za upravičene, morajo 

biti razumni glede na lokalne cene in povezani izključno s projektom. Če so organizirani obroki (zajtrki v 

hotelih, kosila in večerje med dogodki), se bo hranarina štela za neupravičeno. 

Potni stroški, ki nastanejo zunaj držav, ki lahko sodelujejo v tem razpisu za zbiranje predlogov, bodo 

zavrnjeni kot neupravičeni. 

Pri izpolnjevanju potnih stroškov v finančnem načrtu in terminskem proračunu 

morate navesti izhodiščni in namembni kraj, število in, če so že znana, imena ali 

državljanstva potnikov ter razlog za potovanje (npr. drugi sestanek v okviru projekta, 

študijski obisk itd.), za izračun stroškov pa morate uporabiti ustrezno enoto. 

Pri izpolnjevanju stroškov bivanja v finančnem načrtu in terminskem proračunu 

morate v skladu s potnimi stroški navesti kraj potovanja, število in, če so že znana, imena 

ljudi, ki prejemajo nadomestila za stroške bivanja, ter razlog za potovanje (npr. drugi 

sestanek v okviru projekta, študijski obisk itd.). 

Potne stroške in stroške bivanja udeležencev, govornikov in tolmačev je treba vključiti pod del A.c. 

 6.1.3. Stroški tolmačev in govornikov (del A.e) 

                                                 
6
 http://ec.europa.eu/competition/calls/2013_judges/annex_7_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
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Stroške tolmačev in govornikov je treba navesti za vsakega posameznika posebej. Ob koncu projekta je 

treba predložiti dokaze o takšnih stroških in pogodbe, iz katerih so razvidni točno število delovnih ur in 

plačani zneski. 

6.1.4. Oprema (del A.f) 

6.1.4.1. Oprema (nova ali rabljena): 

Amortizacijski stroški že obstoječe opreme se načeloma štejejo za del posrednih stroškov projekta. Če 

pa je vložnik ali soupravičenec kupil opremo posebej za projekt, lahko to zaračuna kot neposredne stroške 

(računalniki, avdiovizualna oprema itd.), vendar mora spoštovati naslednja pravila: 

– primerjati je treba cene različnih dobaviteljev in ugotoviti ekonomsko najprimernejšo ponudbo (ob 

upoštevanju cene in kakovosti); 

– za projekt se lahko zaračunajo le stroški opreme, kupljene ali najete med obdobjem upravičenosti, 

in sicer v znesku, ki odraža stopnjo in čas trajanja uporabe v navedenem obdobju; 

– za upravičene se bodo šteli le stroški, amortizirani v skladu z nacionalnimi pravili o amortizaciji;  

– kupljeno opremo je treba popisati v organizaciji, v kateri je nameščena, in jo označiti z inventarno 

številko. 

Pri izpolnjevanju stroškov opreme v finančnem načrtu in terminskem proračunu 

morate navesti vrsto opreme, ki naj bi bila kupljena, in polno ceno nakupa. Vendar 

lahko za projekt zaračunate le amortizirano vrednost opreme. Predstaviti je treba tudi 

neposredno povezavo z izvajanjem projekta. V primeru nakupa strojne opreme v 

višini več kot 1 000 EUR na kos navedite stopnjo amortizacije. 

Primer pravil EU o amortizaciji: 

Skupna vrednost kupljene opreme: 1 000 EUR – 

Predvidena življenjska doba: tri leta (36 mesecev) 

Dovoljena mesečna amortizacija bo v tem primeru 1 000 EUR/36 = 27,78 EUR – 

Obdobje upravičenosti stroškov v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev: 

od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2016 (24 mesecev) 

Datum nakupa (= datum računa): 30. 3. 2015 

Obdobje uporabe za projekt bo v tem primeru največ 17 mesecev. 

Ob predpostavki, da se oprema za projekt uporablja polovico časa, bo stopnja uporabe 

50-odstotna. 

 

Skupni amortizirani znesek, ki se izplača v okviru nepovratnih sredstev, bo v 

tem primeru:  

(27,78 EUR x 17 mesecev) x 0,5 = 236,13 EUR 

 

6.1.4.2. Zemljišča in nepremičnine: 

Stroški nakupa zemljišč in nepremičnin niso upravičeni. 

Stroški najema prostorov se običajno štejejo za posredne stroške projekta. Če pa je najem prostorov 

neposredno in izključno povezan z izvajanjem projekta (na primer najem sejne sobe), je takšne stroške 
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mogoče sprejeti kot neposredne stroške.  

 

Pri izpolnjevanju stroškov za zemljišča in nepremičnine v finančnem načrtu in terminskem proračunu 

morate navesti trajanje najema (v mesecih/dneh), za izračun stroškov pa morate uporabiti ustrezno enoto. 

Predstaviti je treba tudi neposredno povezavo z izvajanjem projekta. 

 

6.1.5. Potrošni material in potrebščine (del A.g) 

Stroški potrošnega materiala in potrebščin so upravičeni, če so določljivi in povezani izključno s 

projektom. Kot taki morajo biti določljivi v računih upravičenca. Stroški potrošnega materiala in potrebščin 

so dejanski stroški, ki so potrebni za doseganje rezultatov, pri čemer so povezani izključno s projektnimi 

dejavnostmi. 

Stroški splošnega pisarniškega materiala (pisala, papir, mape, kartuše, oskrba z električno energijo, 

telefonske in poštne storitve, uporaba interneta, računalniška programska oprema itd.) se štejejo za 

posredne stroške. 

Pri izpolnjevanju stroškov za potrošni material in potrebščine v finančnem načrtu in terminskem proračunu 

morate za izračun stroškov uporabiti ustrezno enoto (pavšalnim zneskom se je treba izogibati). Predstaviti je 

treba tudi neposredno povezavo z izvajanjem projekta. 

 

6.1.6. Drugi možni neposredni stroški (dela A.h in A.i) 

6.1.6.1. Stroški publikacij in poročil (del A.h) 

Da bi bile publikacije upravičene do financiranja Unije, morajo biti objavljene posebej za projekt. 

Če dejavnosti v zvezi s publikacijami, poročili in razširjanjem opravljajo podizvajalci, se uporabljajo 

pravila za oddajo naročil podizvajalcem iz nadaljevanja. 

Pri izpolnjevanju teh stroškov v finančnem načrtu in terminskem proračunu je treba jasno navesti vrsto 

publikacije ali poročila ter število strani in izvodov. Ločene vnose je treba vključiti za prevode, stroške 

urejanja in tiskanja itd. Pri prevodih morate navesti tudi izvirni in ciljni jezik. 

6.1.6.2. Drugi posredni stroški (del A.i) 

Pod to postavko je treba vključiti posebne stroške v zvezi s konferencami in seminarji, organiziranimi v 

okviru izvajanja projekta.  

Če dejavnosti v zvezi s konferencami in seminarji opravljajo podizvajalci, se uporabljajo pravila za oddajo 

naročil podizvajalcem iz nadaljevanja. 

 

Pri izpolnjevanju teh stroškov v finančnem načrtu in terminskem proračunu je treba navesti podrobne 

izračune za zadevne stroške (npr. za najem sobe navedite število udeležencev in število dni/ur). 

6.1.6.3. Stroški, ki ne spadajo pod nobeno od drugih postavk 

Stroške, ki ne spadajo pod nobeno od drugih postavk, je mogoče uveljavljati pod to kategorijo, če se štejejo 

za potrebne za pravilno izvedbo dela, določenega v sporazumu. Odhodki pod to postavko običajno 

vključujejo: 
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– stroške finančnih storitev (provizije za bančno jamstvo, stroški bančnih transakcij; zavarovalna 

premija za tveganje zaradi tečajnih razlik ni vključena); 

– stroške storitev, ki spadajo pod upravičene stroške; 

– druge stroške, ki izhajajo iz obveznosti iz sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev in se ne 

zaračunajo pod drugo proračunsko postavko (poročila, prevodi, revizijska potrdila itd.). 

6.2. Upravičeni posredni stroški (splošni stroški, ki se zaračunajo za projekt – 
del A.j) 

To so stroški, ki se nanašajo na kategorije odhodkov, ki niso določljivi kot posebni neposredni stroški. 

Splošni posredni stroški so potrebni za zaposlitev, upravljanje in nastanitev osebja, ki dela na projektu, ter 

zagotavljanje neposredne in posredne podpore temu osebju. 

Običajno vključujejo upravne pristojbine in provizije za upravljanje, amortizacijo zgradb in obstoječe 

opreme, najemnine, stroške vzdrževanja, stroške telekomunikacijskih in poštnih storitev, ogrevanje, oskrbo 

z vodo, električno energijo ali drugimi oblikami energije, pisarniško pohištvo, pisarniški material in 

zavarovalne police. 

Pavšalnega financiranja v zvezi s posrednimi stroški (do odstotka, predvidenega v sporazumu o dodelitvi 

nepovratnih sredstev, in v višini največ 7 % skupnih upravičenih neposrednih stroškov) ni treba podpreti z 

računovodskimi dokumenti, razen če Komisija to izrecno zahteva. 

Organizacije, ki prejemajo nepovratna sredstva za poslovanje iz proračuna EU, v svoj proračun za 

nepovratna sredstva za ukrep ne morejo vključiti posrednih stroškov. 

6.3. Pravila za oddajo naročil podizvajalcem 

Upravičenec vsako zunanje naročilo za namene izvedbe ukrepa odda izvajalcu, katerega ponudba je 

ekonomsko najprimernejša in ne pomeni navzkrižja interesov. 

Upravičenec za naročila v vrednosti več kot 5 000 EUR pridobi konkurenčne ponudbe najmanj treh 

potencialnih izvajalcev, da bi dokazal, da je bila izbrana ekonomsko najprimernejša ponudba. Pri tem 

upošteva načeli preglednosti in enake obravnave potencialnih izvajalcev ter zagotovi, da ni nobenega 

navzkrižja interesov. 

 

Vseh projektnih dejavnosti ni dovoljeno oddati podizvajalcem, saj bi to izkrivilo koncept partnerstva. 

Tako vložnik ne sme oddati v podizvajanje upravljanja in splošnega vodenja projekta, soupravičenci pa ne 

smejo oddati v podizvajanje vseh ali večine dejavnosti, za katere so odgovorni. 
Pogodba o oddaji naročil podizvajalcem mora običajno vsebovati naslednje elemente: 

– storitev, ki se opravlja, in njene povezave s projektom (priporočljivo je vključiti sklic na 

projekt); 

– datum začetka in konca veljavnosti pogodbe; 

– ceno, ki se plača (razčlenitev in opis stroškov); 

– delovni načrt / izvedbene faze; 

– načine plačila (eno ali več predplačil, obročna plačila itd.); 

– klavzule glede neuspešne izvedbe ali zamude pri izvedbi. 

Komisija NI pogodbenica pogodbe o oddaji naročil podizvajalcem med upravičencem in podizvajalcem 
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/ ponudnikom storitve ter nima obveznosti do nobene od pogodbenic takšne pogodbe. Tako upravičenec 

ohrani izključno odgovornost za izvajanje takšne pogodbe in izpolnjevanje njenih določb. Upravičenec 

mora sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev, da se podizvajalec / ponudnik storitev v razmerju do 

Komisije odpove vsem pravicam iz takšne pogodbe. 

6.4. Prispevek v naravi 

Prispevek v naravi se nanaša na nedenarne vložke, kot so: 

– donacije surovin (tj. papirja in črnila za publikacije), 
– neplačano prostovoljno delo fizične ali pravne osebe. 

Prispevek v naravi se ne računa kot dejanski odhodek za projekt in ne pomeni upravičenih stroškov. 

Če pa je vključen v proračun kot prispevek k ustreznemu izvajanju projekta, se upravičenec zavezuje, da bo 

pridobil ta prispevek. 

Komisija bo upoštevala prispevek v naravi, ko bo ocenjevala dejavnosti ter stopnjo sodelovanja in 

zavezanosti vložnika in partnerjev. 

Prispevek v naravi ne pomeni upravičenih stroškov projekta. 

 

7. Priprava potrebnih dokumentov 

Izpolnite vse ustrezne dele obrazca vloge in vse ustrezne priloge ter jih zložite po vrstnem redu in tako 

zagotovite, da boste imeli popolno vlogo. 

 

Ko ste izpolnili vse dokumente, jih skenirajte in shranite na elektronski medij (ključ USB ali 

kompaktni disk). Shranite jih v izvirni obliki (Excel, Word itd.), če je to mogoče (podpis ni potreben). 

 

7.1. Spreminjanje prijavne dokumentacije 

Če želite spremeniti vlogo ali njeno prilogo, to lahko storite le do izteka razpisnega roka. Ustrezno 

spremenjen obrazec vloge in/ali ustrezne dokumente nam morate poslati do izteka razpisnega roka. 

Ko vnesete vse potrebne spremembe, ponovno priložite VSE zahtevane dokumente novemu obrazcu vloge 

in shranite novo različico (skupaj z vsemi drugimi prilogami) na elektronski medij (ključ USB ali 

kompaktni disk). 

Pri oceni se bo za veljavno štela LE zadnja poslana različica obrazca vloge in njenih prilog. Če 

zahtevani dokumenti niso priloženi tej zadnji različici, predhodno naložene različice pri oceni ne bodo 

upoštevane. 

 

 

Z VLOŽITVIJO VLOGE NE ODLAŠAJTE DO ZADNJEGA TRENUTKA. 

Rok ne bo podaljšan. Vloge, vložene po elektronski pošti ali telefaksu, se ne bodo štele za upravičene. 
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8. Izbirni postopek 

Vloga bo obravnavana na različnih stopnjah izbirnega postopka in postopka ocenjevanja. Komisija bo 

najprej preverila, ali vaša vloga izpolnjuje vse formalne zahteve (merila upravičenosti iz razpisa). Če boste 

na tej stopnji izločeni, boste od Komisije prejeli dopis z razlogi za neupravičenost. Če je vaša vloga 

upravičena, bo sprejeta v nadaljnjo oceno in na tej stopnji ne boste prejeli nobenih informacij. 

Pri vseh vlogah, ki bodo ocenjene kot upravičene, se bosta preverjali operativna in finančna zmogljivost (v 

skladu z razpisnimi merili za izbor). Ocenjevalci Komisije bodo na podlagi predloženih dokumentov 

preverili, ali ima vaša organizacija dovolj finančnih, tehničnih in strokovnih virov za izvedbo projekta. 

Na tej stopnji boste morda morali predložiti dodatne dokumente. Če boste izločeni v fazi preverjanja 

operativne in finančne zmogljivosti, boste (za razliko od faze ocene upravičenosti) od Komisije prejeli 

dopis o zavrnitvi vašega predloga, vendar šele na koncu celotnega postopka ocenjevanja, tj. ob sprejetju 

končne odločitve o dodelitvi. To pomeni, da na tej stopnji niti uspešni niti neuspešni vložniki ne bodo 

prejeli nobenih informacij. 

Če vaš predlog izpolnjuje merila upravičenosti in operativne/finančne zmogljivosti, bodo ocenjevalci 

ocenili njegovo vsebino glede na vsako posamezno merilo za dodelitev (kot je navedeno v razpisu), 

predlogi pa bodo prednostno razvrščeni na podlagi točk, dodeljenih vsakemu projektu. Odbor za 

ocenjevanje lahko po oceni predloga glede na merila za dodelitev predlaga popravke ali prilagoditve 

proračuna za najvišje uvrščene projekte. Komisija bo na podlagi prednostnega seznama sprejela uraden 

sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev in vložnikom poslala dopise, v katerih jih bo obvestila o rezultatih 

postopka ocenjevanja. 

 


