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Izjava o omejitvi odgovornosti 

Ta dokument je namenjen obveščanju potencialnih vložnikov za sofinanciranje 

informiranja o kmetijskih proizvodih in njihove promocije. Uporablja se samo kot primer. 

Dejanski spletni obrazci in predloge v sistemu za elektronsko oddajo predlogov na portalu 

za udeležence se lahko razlikujejo od tega primera. Predloge je treba pripraviti in oddati 

preko sistema za elektronsko oddajo na portalu za udeležence. 

  



 

 

UVOD 

Ta navodila so zasnovana tako, da vam bodo v pomoč pri pripravi in oddaji 
predloga, v njih pa boste našli tudi odgovore na morebitna vprašanja v zvezi s 

tem.  

Za odgovore na nadaljnja vprašanja so na voljo naslednje možnosti: 

 informacije in vprašanja v zvezi z registracijo: portal za udeležence na 

naslovu: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/index.html 

 center za računalniško pomoč na portalu za udeležence: vprašanja je treba 

posredovati preko službe za poizvedbe na področju raziskovanja (Research 

Enquiry Service) na naslovu:  

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 

 za vprašanja, ki se ne nanašajo na računalniško podporo: center za pomoč 

pri Chafea je na voljo na e-naslovu: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu in 

na telefonski številki: +352-430136611. Center za pomoč je odprt od 

ponedeljka do petka od 9.30 – 12.00 in od 14.00 – 17.00. Ob sobotah in 

nedeljah ter državnih praznikih je center za pomoč zaprt.  

Preden se obrnete na center za pomoč pri Chafea, poskusite najti 

informacije v dokumentaciji, ki vam je na voljo. 

Predloge za izboljšanje teh navodil ali pripombe pošljite na elektronski naslov 

centra za pomoč:CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. 
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SLOVARČEK IZRAZOV 

Letni delovni program določa letne strateške prednostne naloge ureditve 
promocij, sprejme pa ga Evropska komisija v skladu s členom 8 Uredbe (EU) 

št. 1144/2014 (osnovni akt Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 

2014). 

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea) 

skrbi za tehnično in finančno izvajanje promocije kmetijskih izdelkov, 

zdravstvenega programa EU, programa za potrošnike ter pobude za boljše 
usposabljanje za varnejšo hrano. 

(So)upravičenec je organizacija, ki prejema sofinanciranje EU po uspešni vlogi 

za enega od programov, ki jih sofinancira EU, in podpisu zadevnega sporazuma o 

dodelitvi nepovratnih sredstev. Med postopkom prijave se uporabljata izraza 

vložnik(-i) in/ali udeleženci. Za vložnike in upravičence se, odvisno od faze 
postopka, uporablja tudi izraz organizacija predlagateljica. 

Predloge za enostavne programe lahko odda ena ali več organizacij 

predlagateljic iz iste države članice. 

Za posamezen program se uporablja izraz ukrep. Ukrep zajema zaključen sklop 

dejavnosti. 

Pri enostavnih programih pristojni nacionalni organi in upravičenci podpišejo 

pogodbo, t.i. sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev. 

Če pri ukrepu sodeluje več upravičencev/vložnikov, morajo podpisati medsebojni 

konzorcijski sporazum, ki dopolnjuje sporazum o dodelitvi nepovratnih 

sredstev in ne sme vsebovati določb, ki bi bile v nasprotju s sporazumom o 
dodelitvi nepovratnih sredstev. 

Predhodno financiranje, kot je navedeno v pogodbi, ustreza vnaprejšnjemu 

plačilu, kot je navedeno v zakonodaji. 

Izvajalski organ je organ, ki mu je bilo zaupano izvajanje dejavnosti v okviru 

programa in ima vlogo podizvajalca. 

Portal za udeležence je spletišče, na katerem so na razpolago informacije o 
financiranju programov okvirnega programa Obzorje 2020 ter drugih programov 

Unije, tudi ukrepov za promocijo kmetijskih izdelkov. 

Račun ECAS je avtentikacijska storitev Evropske komisije. To je sistem za 

prijavo na več spletišč in spletnih storitev, ki jih upravlja Komisija. 

Register upravičencev je spletni register Evropske komisije, v katerem so 

registrirani upravičenci, ki sodelujejo pri promociji kmetijskih izdelkov in drugih 
programih Evropske unije.  

Identifikacijska koda udeleženca (številka PIC)  je devetmestna koda, ki jo 

subjekt prejme po končani spletni registraciji. 

Pristojni nacionalni organ je pristojna služba, ki jo je država članica določila 

za upravljanje izvajanja enostavnih programov.  
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1. ODDAJA PREDLOGOV  

Pri razpisih za zbiranje predlogov za ukrepe za informiranje in promocijo se bo 
uporabljal elektronski sistem za oddajo, ki je bil prvotno vzpostavljen za 

raziskovalne programe v okviru okvirnega programa Obzorje 2020.  

Vlogo je mogoče oddati samo preko spleta z uporabo elektronskega 

sistema za oddajo na portalu za udeležence, in sicer do roka za oddajo.  

Povezava na elektronski sistem za oddajo: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/
index.html 

Za vprašanja v zvezi z orodji za oddajo preko spleta (pozabljeno geslo, 

pravice do dostopa, vloge pri dostopu, tehnični vidiki oddaje predlogov itd.) se 

obrnite na center za računalniško pomoč, ki je bil vzpostavljen v ta 

namen in je dostopen preko spletišča portala za udeležence: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 

Opozarjamo, da so za uporabo sistema za elektronsko oddajo potrebne 

minimalne tehnične zahteve. Opisane so na naslovu: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Minimum+Tec

hnical+Requirements (dostopate lahko s svojim računom ECAS, glej poglavje 
1.2.1). 

 

1.1. KLJUČNI DOKUMENTI  

Preden se odločite, da boste oddali vlogo in izpolnili različne obrazce za vlogo, 

preverite, ali vaša organizacija, izdelki za promocijo ter sam ukrep izpolnjujejo 
merila za upravičenost. Preverite tudi, ali so dejavnosti, ki jih načrtujete, in ciljne 

države v skladu s prednostnimi nalogami iz razpisa za zbiranje predlogov.  

Zato je treba najprej podrobno preučiti zadevno dokumentacijo, in sicer: 

 Uredbo (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

22. oktobra 2014 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in 

njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, 
ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008, 

 Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1829 z dne 23. aprila 2015 o 

dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o 

ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se 

izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, 

 Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1831 z dne 7. oktobra 2015 o 

pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in 

Sveta o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo 

promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, 

 ustrezni letni izvedbeni sklep Komisije o sprejetju delovnega programa za 
zadevno leto v okviru ukrepov za informiranje o kmetijskih proizvodih in 

njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, 

 razpise za zbiranje predlogov za enostavne programe. 

Za odgovore na nadaljnja vprašanja so na voljo tudi:  
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 pregledni prikaz in pogosto zastavljena vprašanja (FAQ) o promocijski 

politiki na naslovu: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/  

 pogosto zastavljena vprašanja (FAQ) o oddaji predlogov na naslovu: 

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html  

 pristojni nacionalni organi: vložniki, ki pripravljajo enostavne programe, se 

lahko za več informacij o pravni podlagi, vzorcu sporazuma o dodelitvi 

nepovratnih sredstev in izvajanju ukrepa obrnejo na pristojne organe 

svoje države članice. Seznam pristojnih nacionalnih organov je na naslovu 
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/. 

 

1.2. PRIPRAVA 

1.2.1. Prijava na portal za udeležence z računom ECAS.  

Za uporabo elektronskega sistema za oddajo morate najprej ustvariti uporabniški 

račun, t.i. račun ECAS.  

Odprete ga lahko preko portala za udeležence na naslovu: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html 

Če še nimate uporabniškega računa na portalu za udeležence: kliknete 

„REGISTER“ (v desnem zgornjem kotu poleg „LOGIN“) in se registrirate preko 

spleta. 

Če že imate uporabniški račun na portalu za udeležence: lahko se prijavite 

(kliknete „LOGIN“ v desnem zgornjem kotu) in začnete vnašati zahtevane 

podatke.  

 

1.2.2. Registracija vaše organizacije v registru upravičencev  

Evropska komisija vodi spletni register organizacij, ki sodelujejo v različnih 

programih EU, t.i. register upravičencev. Ta register omogoča dosledno ravnanje 

z uradnimi podatki različnih organizacij in preprečuje, da bi bilo za isto 

informacijo danih po več zahtevkov. 

Potem ko ste ustvarili račun ECAS, nadaljujte tako, da registrirate svojo 

organizacijo, če še ni registrirana. Če ne veste, ali je vaša organizacija že 
registrirana, lahko preverite v registru upravičencev na naslovu:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/regist

er.html. 

Samo v primeru, da tam ne najdete svoje organizacije, začnite postopek 

registracije s klikom na „Register your organisation“.  

Postopek registracije končate z vnosom informacij o pravnem položaju vašega 

subjekta. Vnesite samo informacije, ki se zahtevajo v oddelkih „Organisation 

data“, „Legal address“ in „Contact information“. Drugi oddelki za enostavne 

programe niso pomembni. 

Postopka registracije ni treba dokončati v eni sami seji. Lahko vnesete nekaj 
podatkov, jih shranite in nadaljujete pozneje na strani My organisations 

oddelka „My Area“.  
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Po končani registraciji boste prejeli devetmestno identifikacijsko kodo 

udeleženca (številka PIC). Za izpolnjevanje dela A vloge boste potrebovali 
številke PIC koordinatorja in vseh drugih upravičencev (vendar ne za 

podizvajalce).  

Oseba, ki registrira organizacijo, t.i. prijavitelj (self-registrant), lahko posodablja 

ali popravlja podatke na strani My organisations oddelka My Area. 

Opozorilo: nedokončani osnutki registracije se po enem letu samodejno 

izbrišejo.  

 

1.3. PRIPRAVA VLOGE ZA UKREP 

Potem ko ste izbrali razpis in temo, lahko začnete sestavljati osnutek predloga. 

Navodila za vsak posamezni korak so na naslovu: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+3+Creat
e+a+Draft+Proposal  

Predlog lahko shranite in se vrnete k njemu pozneje. Navodila za to so na 

povezavi: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+5+Edit+

and+Complete+Proposal. 

 

1.3.1. Jezikovna ureditev 

Predlogi se lahko oddajo v katerem koli uradnem jeziku Evropske unije. 

Vendar morajo vložniki ob pripravi predlogov upoštevati, da bodo 

pogodbe upravljale države članice. Zato je priporočljivo, da vložniki 

oddajo predlog v jeziku ali jezikih države članice, iz katere izvira 

organizacija predlagateljica, razen če je zadevna država članica 

soglašala, da bo podpisala pogodbo v angleščini1. 

Ker elektronski sistem za oddajo podpira samo obrazce v angleščini, je tem 

navodilom priložen prevod vseh obrazcev za vlogo (prilogi I in II), ki vam lahko 

služi kot referenca pri vnosu podatkov v spletne obrazce za vlogo. 

Kjer je potrebno, so v poglavju 1.3.7 teh navodil navedene tudi posebne 

zahteve. 

Da bi neodvisni strokovnjaki, ki podajo tehnični prispevek za 

ocenjevanje, laže pregledali predloge, je poleg tega priporočljivo, da se 

predlogu, če je napisan v katerem izmed drugih uradnih jezikov EU, 

priloži angleški prevod tehničnega dela (del B). 

 

1.3.2. Splošna navodila pred začetkom priprave predloga 

Konkurenca na razpisu za zbiranje predlogov bo predvidoma zelo huda. Zaradi 

kakšnega šibkega elementa lahko predlog, ki je sicer dober, dobi nižjo skupno 

oceno in zato ne bo priporočen za financiranje s strani EU. 

                                                 

1 Informacije so na voljo na naslovu: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/ 
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Zato svetujemo, da pred začetkom priprave predloga razmislite o naslednjih 

vidikih: 

 ustreznost: preverite, ali je v vašem načrtovanem predlogu res 

obravnavana tema iz razpisa za zbiranje predlogov. Predlogi, ki ne spadajo 

na področje razpisa za zbiranje predlogov, bodo zavrnjeni, ker ne bodo 

dosegli mejnega praga pri ustreznem merilu za dodelitev; 

 popolnost: preverite, ali so v vašem načrtovanem predlogu zajete vse 

ustrezne informacije in pokriti vsi vidiki, opisani v merilih za dodelitev, 
predlogi za pripravo predloga in teh navodilih, saj bo predlog ocenjen 

samo na podlagi predložene vsebine. Natančno upoštevajte format 

predloge dela B in poskrbite, da bodo naložene vse zahtevane informacije. 

Ne pozabite, da količina še ne pomeni kakovosti: dobri predlogi so jasno 

napisani in razumljivi ter jim ni težko slediti; so natančni, jedrnati in se 
osredotočajo na bistvo. Ne pozabite, da je število strani v delu B vašega 

predloga omejeno (za podrobnosti glej poglavje 1.3.6); tisti del besedila, 

ki bo presegel zgornjo mejo, bo označen z vodnim žigom in ocenjevalci teh 

strani ne bodo upoštevali. 

 usmeritev k rezultatom in učinku: v dobrih predlogih bi se morali jasno 
videti rezultati, ki bodo doseženi,  vključevati pa bi morali tudi temeljito in 

verodostojno ocenjevalno študijo, ki jo bo izvedel neodvisni zunanji organ; 

v središču te študije naj ne bo ocena postopka, temveč rezultati, kot so 

opisani v dodatnih informacijah o merilih za dodelitev (Priloga VII). 

 

Opozorilo: predlogi bodo ocenjeni na podlagi informacij, ki bodo 

posredovane v fazi oddaje (glej tudi poglavje 2). 

 

1.3.3. Vloga in odgovornost različnih subjektov 

Pri izvajanju ukrepa lahko sodeluje več subjektov, vsak od njih pa ima različno 

vlogo in odgovornost: 

 Koordinator je predvsem oseba, ki je odgovorna za:  

- oddajo predloga v imenu vseh sodelujočih organizacij predlagateljic; 

- spremljanje ustreznega izvajanja ukrepa;  

- posredovanje pri kakršni koli komunikaciji med upravičenci in 

pristojnim nacionalnim organom, če ni določeno drugače;  

- pridobivanje dokumentov ali podatkov, ki jih zahteva pristojni 

nacionalni organ, od sovložnikov in soupravičencev, njihovo preverjanje 

in potrditev njihove popolnosti in pravilnosti, preden jih posreduje 

naprej;  

- predložitev stvarnih rezultatov in poročil med izvajanjem ukrepa 
pristojnemu nacionalnemu organu;  

- zagotavljanje pravočasnih izplačil soupravičencem;  

- obveščanje pristojnega nacionalnega organa o zneskih, izplačanih 

vsakemu soupravičencu, če se to zahteva.  

Opozorilo: koordinator ne sme nobene od navedenih dejavnosti oddati 

podizvajalcu. 
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 Drugi upravičenci/vložniki so odgovorni predvsem za: 

- posodabljanje podatkov v registru upravičencev (sistemu za 
elektronsko izmenjavo);  

- takojšnje obveščanje koordinatorja o dogodkih ali okoliščinah, ki bi 

lahko znatno vplivale na izvajanje ukrepa ali povzročile zamudo pri 

izvajanju;  

- pravočasno oddajo koordinatorju:  

o individualnih letnih računovodskih izkazov in, če se zahtevajo, 
potrdil o letnih računovodskih izkazih,  

o podatkov, potrebnih za pripravo poročil,  

o drugih dokumentov ali informacij, ki jih zahteva pristojni 

nacionalni organ, Agencija ali Komisija, razen če mora 

upravičenec te podatke posredovati neposredno pristojnemu 
nacionalnemu organu, Agenciji ali Komisiji.  

Če pri ukrepu sodeluje več upravičencev/vložnikov, je treba podpisati tudi 

konzorcijski sporazum, s katerim se dopolnjuje sporazum o dodelitvi 

nepovratnih sredstev. Oblike sporazuma so lahko različne, a običajno gre za 

standardni dogovor v pisni obliki. Navodila za konzorcijske sporazume najdete v 
spletnem priročniku in navodilih za sestavo konzorcijskega sporazuma (Guidance 

— How to draw up your consortium agreement) na naslovu: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-

guide-coord-a_en.pdf. 

 

- Podizvajalci:  

o niso podpisniki sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev in 

niso v pogodbenem razmerju s pristojnimi nacionalnimi organi;  

o za podizvajalce se štejejo izvajalski organi iz člena 13 Uredbe 

št. 1144/2014; 

o morajo biti izbrani tako, da se zagotovi najboljše razmerje med 
kakovostjo in ceno ali, če je primerno, najnižja cena2, ter da ne 

obstaja nasprotje interesov. Vložniki/upravičenci, ki se štejejo za 

„organizacije javnega prava“, morajo upoštevati nacionalno 

zakonodajo o oddaji javnih naročil, s katero se prenaša Direktiva 

2004/18/ES ali Direktiva 2014/24/EU; 

o naročila se lahko neposredno oddajo podizvajalcem, ki so 

strukturno povezani z upravičencem (npr. pravna ali kapitalska 

povezava), toda le, če je cena omejena na dejanske stroške 

subjekta, ki opravlja storitev (tj. brez stopnje dobička). 

 

                                                 

2 Se ne uporablja za izvajalske organe. 
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1.3.4. Izbira razpisa in teme  

Opozorilo: za dostop do elektronskega sistem za oddajo je treba najprej 

izbrati razpis in temo.  

Natančnejši opis je na voljo na povezavi: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Steps+1+and

+2+Logging+in+and+Selecting+a+Topic  

 

1.3.5. Obrazec za vlogo: Del A – upravne informacije 

Del A vsebuje polja za zahtevane informacije, kontrolne sezname in izjave, ki jih 

je treba izpolniti, in sicer neposredno preko orodja za elektronsko oddajo. 

Predloga za obrazec dela A je v Prilogi I skupaj s posebnimi navodili za 

izpolnjevanje vsakega polja. 

Navodila v nadaljevanju veljajo za vloge, ki jih odda več vložnikov ob 
sodelovanju koordinatorja. V nasprotnem primeru navedba koordinatorja velja za 

edinega vložnika. 

Opozorilo: za izpolnjevanje dela A ter v primeru, da ukrepe predlaga več 

vložnikov, velja, da:  

 je za oddajo vloge odgovoren koordinator, 

 morajo biti vsi drugi vložniki (ne podizvajalci) registrirani v registru 

upravičencev in morajo koordinatorju sporočiti svojo številko PIC,  

 morajo vsi vložniki najprej opraviti samopreverjanje finančne 

vzdržnosti na povezavi: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv

.html,  

 mora imeti koordinator proračun za ukrep na vložnika. 

Oddelek 1: Splošne informacije  

V tem oddelku navedete kratico, naslov predloga, trajanje, poljubne ključne 
besede ter povzetek predloga v angleščini.  

V pododdelku „Izjave“ mora koordinator podati tudi več samostojnih izjav, in 

sicer tako, da označi ustrezna polja. Namen teh izjav je potrditi skladnost z 

različnimi merili, določenimi v pravnem okviru. 

Če je predlog izbran za financiranje s strani EU, bodo morali vložniki 

pred podpisom sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev podpisati 
častno izjavo o merilih za izključitev.  

Samopreverjanje finančne zmogljivosti in označitev polja se zahtevata 

kot opozorilo, da boste morali, če je vaše finančno stanje slabo, v 

oddelku 8 dela B podati podrobno razlago o virih financiranja, potrebnih 

za izvedbo ukrepa. Tak rezultat naj vas ne odvrne od tega, da bi oddali 

ponudbo.  
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Oddelek 2: Administrativni podatki o organizacijah predlagateljicah  

Koordinator bo vnesel kodo PIC svoje organizacije in vseh drugih vlagateljev 
(glej poglavje 1.2.2 teh navodil). Del administrativnih podatkov se bo vnesel 

samodejno po vnosu kode PIC.  

Opozorilo: upravičene so samo organizacije s sedežem v državi članici 

EU. Če poda predlog več vložnikov skupaj, morajo imeti vsi vložniki 

sedež v isti državi članici, saj se ta navodila nanašajo na razpis za 

enostavne programe.  

Koordinator bo potem lahko dal dostop drugim kontaktnim osebam drugih 

vložnikov, izbranih v prejšnjem koraku. Če se kontaktni osebi podelijo pravice do 

dostopa za določen predlog, se kot glavni identifikator uporablja elektronski 

naslov te osebe (tisti, ki se uporablja za račun ECAS). Koordinator bo moral za 

vsako kontaktno osebo tudi določiti raven pravic do dostopa (polni dostop ali 
dostop samo za branje). 

Nato bo moral koordinator (ali ustrezno pooblaščena oseba) vnesti kontaktne 

podatke za vsakega vložnika. 

Oddelek 3: Proračun  

V tem oddelku morate izpolniti preglednico s pregledom proračuna: 

 

Bela polja mora izpolniti koordinator, siva polja se izpolnijo samodejno oziroma 

jih izračuna sistem, črnih polj pa ni mogoče izpolniti. 

Vsaka vrstica proračunske preglednice pomeni skupne ocenjene odhodke za 

vsakega vložnika.  

Upravičeni stroški so:  

 neposredni stroški osebja (stolpec a): samo za stroške osebja vložnikov; 

 neposredni stroški oddajanja naročil podizvajalcem (stolpec b): vsi računi, 

ki so jih izstavili izvajalski organi ter kateri koli drugi podizvajalci. Tukaj je 

treba vključiti tudi stroške oddaje naročil podizvajalcem, ki so nastali 

subjektom, ki so strukturno povezani z upravičencem (pogodbe, oddane 

brez stopnje dobička – glej poglavje 1.1.3); 

 drugi neposredni stroški (stolpec c): stroški, ki nastanejo vložniku in ki 

niso povezani s stroški osebja ali stroški oddaje naročil podizvajalcem, 

vključno s potnimi stroški, stroški revizijskega potrdila, jamstva za 

predhodno financiranje, opreme, ter stroški, nastali za pridobitev drugega 

blaga in storitev; 

 posredni stroški (stolpec d): te stroške izračuna sistem. 
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Za podroben opis upravičenih stroškov glej Delegirano uredbo Komisije (EU) 

2015/1829. Stroške je treba razčleniti v posameznem podrobnem proračunu v 
delu B vloge, oddelek 6.  

Bodite pozorni na to, da bo znesek vsakega razreda stroškov in skupnih 

zneskov v delu A enak ustreznim zneskom v posameznem podrobnem 

proračunu v delu B vloge.  Zneski se izračunajo tako, da se v Prilogi VI 

izpolni „proračun po dejavnostih“ (glej poglavje 1.3.7). 

Najvišji prispevek EU v stolpcu (g) se izračuna tako, da se skupni stroški (e) 
pomnožijo s stopnjo povračila (f). Stopnjo povračila vnese sistem samodejno na 

podlagi države članice vložnikov. V razpisu so navedene države članice, ki v času 

objave razpisa prejemajo finančno pomoč in za katere velja višja stopnja 

povračila. 

Vložniki morajo oceniti tudi, ali predvidevajo prihodke od ukrepa (npr. prodaja 
opreme, ki je bila uporabljena pri ukrepu, prodaja publikacij, kotizacije za 

konference itd.). Ta znesek je treba navesti v stolpcu (i).  

Opozorilo: zaradi poenostavitve proračunske razpredelnice ni treba 

navesti prispevka vložnikov. Za „prispevek vložnikov“ se bo samodejno 

štela razlika med skupnimi načrtovanimi upravičenimi stroški, od katerih 

se bosta odštela prispevek EU (h) in prihodki, ustvarjeni z ukrepom (i). 

Oddelek 4: Podatki o ukrepu  

V tem oddelku je treba navesti ciljne države predloga. Navesti je treba tudi, 

katera shema bo predmet promocije in kateri proizvodi jo bodo predstavljali. 

Izberete lahko več proizvodov. Ukrep za informiranje ali promocijo je mogoče 
izvajati le za proizvode, ki so upravičeni v skladu s členom 5 Uredbe 1144/2014, 

prav tako se lahko samo ti proizvodi uporabljajo za predstavitev sheme, ki je 

predmet promocije. 

Bodite pozorni pri izbiri ene ali več ciljnih držav, shem in proizvodov, ki 

so upravičeni v okviru izbrane teme. V razpisu so za vsako temo 

navedene upravičene ciljne države, sheme in proizvodi. 

 

1.3.6. Obrazec za vlogo: Del B – tehnična vsebina 

Del B zadeva tehnično vsebino predloga. Vložniki naj za lažjo pripravo 

uporabljajo standardno predlogo iz Priloge II teh navodil in upoštevajo 

posebna navodila iz tega poglavja.   

Pomembno je, da izpolnite vse vnaprej opredeljene oddelke in da se posvetite 

vprašanjem, navedenim v tem dokumentu; njihov namen je usmerjati vložnike 

pri pripravi predloga in zajeti vse pomembne vidike predloga. S tem bo 

neodvisnim strokovnjakom omogočeno učinkovito ocenjevanje glede na merila za 

dodelitev.  

Predlog lahko napišete v katerem koli urejevalniku besedil. Ko pa ga končate, ga 

boste lahko v elektronski sistem za oddajo naložili le v formatu PDF. 

Opozorilo: število strani za ta del je omejeno; izpolnjeni del B ima lahko 

največ 70 strani. 

12/50



 

Stran 10 od 23 
 

V to omejitev morajo biti torej vštete tudi vse preglednice. Najmanjša dovoljena 

velikost znakov je 11 pt. Format strani je A4, širina robov (zgornji, spodnji, levi, 
desni) je najmanj 15 mm (tu nista všteta glava in noga).  

Če boste pred potekom roka za oddajo poskusili naložiti predlog, ki bo presegal 

določeno dolžino, boste prejeli samodejno opozorilo s priporočilom, da predlog 

skrajšate in ga naložite znova.  

Strani, ki presegajo zgornjo mejo, bodo označene z „vodnim žigom“ in ne bodo 

upoštevane.  

Ko boste predlog dokončali v skladu s spodaj navedenimi navodili in na podlagi 

obrazca iz Priloge II, ga pretvorite v format PDF in naložite v elektronski sistem 

za oddajo kot „del B“:  

 

Opozorilo: predlog, ki ste ga že naložili, lahko do poteka roka zamenjate 
z drugim, kolikorkrat želite. Poskrbite, da bo ob poteku roka naložena 

dokončna različica.  

Del B naj vsebuje naslednje oddelke: 

Oddelek 1: Predstavitev organizacij predlagateljic 

Na kratko predstavite svojo organizacijo (organizacije) (ne da bi ponavljali 
podatke, ki ste jih že navedli v delu A obrazca za vlogo), zastopani proizvodni 

sektor ter njene člane. Navedete lahko tudi podatke o strukturi sektorja, številu 

podjetij in prihodkih ter podatke v zvezi z zaposlenostjo.  
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Opozarjamo, da je treba podatke o reprezentativnosti vaše organizacije za 

zadevne proizvodne sektorje v vaši državi članici navesti kot prilogo, za katero 
uporabite predlogo, ki je na voljo na portalu za udeležence. Izpolnjeno prilogo je 

treba naložiti posebej v ustrezni rubriki (glej tudi poglavje 1.3.7 teh navodil). 

Oddelek 2: Proizvodi/sheme in tržna analiza 

Analiza, predstavljena v tem oddelku, je izhodišče za opredelitev ciljev in 

strategije ukrepa. 

Navedite proizvode ali sheme, ki bodo predmet promocije ali informiranja v 
okviru tega ukrepa. Če je primerno, za proizvode navedite oznake KN3. 

Navedite potrebne informacije za opis trga in/ali položaj glede ozaveščenosti na 

tem trgu, in sicer z odgovori na vprašanja, navedena v nadaljevanju. 

Ponudba: 

 Kakšna je struktura trga v ciljnih državah in kakšen je položaj vaše 
organizacije na tem trgu?  

 Kakšen je tržni položaj proizvajalcev EU iz istega proizvodnega sektorja?  

 Kakšen je njihov položaj v primerjavi s konkurenti, ki niso iz EU?  

 S kakšnimi izzivi se soočajo?  

 Kdo so njihovi glavni konkurenti?  

 Kakšne so njihove trženjske strategije?  

 Katere so konkurenčne prednosti proizvajalcev iz EU?  

 Katere so konkurenčne prednosti vaše organizacije predlagateljice?  

 Kakšni so izzivi z vidika logistike? Na kratko opišite glavne distribucijske 

kanale.  

 Pri tretjih državah navedite podrobnosti o uvoznih dajatvah (če je 

primerno) ter veljavnih sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih. 

Povpraševanje: 

 Kakšne so značilnosti, demografija, socialno-poklicni profili in tipologija 

sedanjih potrošnikov? 

 Kakšni so srednjeročni trendi potrošnje?  

Če je ukrep namenjen ozaveščanju: 

 Kakšno je sedanje stanje ozaveščenosti potrošnikov? 

 Kaj je treba izboljšati in kakšni so izzivi?  

 V katerih segmentih je ozaveščenost močnejša/šibkejša? 

Povzemite razpoložljiva poročila o tržni analizi in/ali ozaveščenosti potrošnikov za 
ciljne trge. Po možnosti se sklicujte na poročila, ki so javno dostopna.  

Podate lahko tudi preprosto analizo SWOT. 

                                                 

3 Več informacij o oznakah KN je na voljo na povezavi:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en

.htm 
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Če potekajo ali so bili pred kratkim končani podobni ukrepi, navedite: 

a) ime, trajanje in ciljne trge podobnih ukrepov; 

b) dosežene rezultate, če so v času oddaje predloga že znani. 

Oddelek 3: Cilji ukrepa: 

Na podlagi prejšnjega oddelka navedite cilje ukrepa v smislu konkretnih, 

količinsko določenih ciljnih vrednosti.  

Cilji naj izpolnjujejo načelo SMART (naj bodo specifični, merljivi, dosegljivi, 

rezultatsko usmerjeni in časovno opredeljeni): 

 specifični: cilji morajo biti natančno določeni, da bodo jasno razumljivi, 

 merljivi: omogočeno mora biti merjenje napredka v smeri doseganja 

ciljev z vnaprej določenim sklopom količinsko določljivih kazalnikov, 

 dosegljivi: cilji morajo biti realni, 

 rezultatsko usmerjeni: merilo za cilje naj bodo učinki in ne dejavnosti, 

 časovno opredeljeni: cilji morajo biti umeščeni v jasen časovni okvir, 

določen naj bo rok, do katerega morajo biti doseženi. 

Cilje SMART boste laže oblikovali, če boste upoštevali priporočila za ocenjevanje 

rezultatov ukrepa. Tako boste zagotovili tudi skladnost med naknadnim 

ocenjevanjem ukrepa in cilji, zastavljenimi v tej fazi.  

Opisati je treba največ tri glavne cilje ukrepa (t.j. kazalnike vpliva, kot so 

navedeni v izvedbenem aktu in oddelku 7 tega poglavja). Pričakovani vpliv 

večine promocijskih ukrepov naj bo možno oceniti z uporabo enega ali obeh 

navedenih kazalnikov vpliva. Za ukrepe, pri katerih ta kazalnika nista primerna, 

mora obstajati utemeljena alternativa. 

Pri ukrepih, katerih cilj je gospodarski donos, na primer povečanje tržnega deleža 

proizvodov EU, naj bo ocena donosa izražena v absolutni denarni obliki, tj. kot 

vrednost v eurih. Podobno kot pri pristopu k ocenjevanju po končanem ukrepu bi 

moral biti cilj tudi tukaj količinsko določen, da bi bili pri ugotavljanju učinkov, ki 

jih je mogoče neposredno pripisati ukrepu, izključeni zunanji vplivi. Ocena naj ne 

bo samo preprosta primerjava številčnih podatkov pred kampanjo in po njej. 
Prilagoditi jo je treba na primer tako, da bodo upoštevana obstoječa tržna 

gibanja, do katerih bi prišlo tudi brez ukrepa. Več informacij o metodologijah, s 

pomočjo katerih bi bilo te vrednosti mogoče izračunati, je na voljo v Prilogi III 

teh navodil. 

Pri ukrepih, katerih cilj je informacijska korist, na primer ozaveščanje, naj bo 
ustrezni pričakovani vpliv količinsko določen kot število ljudi, ki bodo pridobili 

novo znanje / spremenili mnenje. Kazalnik vpliva na zavedanje je število ljudi, ki 

so bili uspešno doseženi. Več informacij o metodoloških zahtevah je v Prilogi III 

teh navodil.  

Pri opredeljevanju ciljev ukrepa upoštevajte tudi: 

 Kako so cilji ukrepa primerljivi s cilji ureditve promoviranja iz členov 2 in 

3 Uredbe 1144/2014? So cilji skladni s prednostnimi nalogami iz letnega 

delovnega programa Komisije? 
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 Kakšno je razmerje ciljev do glavnega sporočila Unije, opisanega v 

naslednjem oddelku? Katera tveganja so povezana z dosego ciljev 
ukrepa? 

 Ali ukrep vpliva na zaposlenost? Če je primerno, navedite predvideno 

število delovnih mest, ki bodo ohranjena/ustvarjena z ukrepom. Uporabite 

referenčni scenarij za oceno vpliva ukrepa v primerjavi s scenarijem, v 

katerem ukrep ne bi bil izveden. 

 Če so bili pred kratkim končani podobni ukrepi: kako so cilji predloga 
primerljivi z rezultati predhodnih ukrepov?  

Oddelek 4: Strategija ukrepa 

Na podlagi tržne analize iz oddelka 2 opišite, kako nameravate doseči cilje 

ukrepa. 

Podajte odgovore na naslednja vprašanja: 

 Naštejte in opišite ciljne skupine ukrepa. Kako bo strategija prilagojena 

vsaki od njih in kako jih boste dosegli z različnimi dejavnostmi in sredstvi 

ukrepa? 

 Kako so dejavnosti izbrane glede na cilje? 

 Če je ukrep namenjen za več držav: kako boste to strategijo prilagodili 
različnim ciljnim trgom? 

 Je ukrep zasnovan kot dopolnilo drugih zasebnih in javnih dejavnosti, ki 

jih na ciljnih trgih izvajajo organizacije predlagateljice ali drugi deležniki? 

Kako bodo zagotovljene sinergije s takimi dejavnostmi? 

 Če se bo s tem ukrepom izvajala promocija sheme ali informiranje o njej: 
ali bo navedena shema predstavljena s proizvodom?  

Opišite komunikacijsko strategijo. Katera ključna sporočila boste uporabili? 

Opišite, kako so ta sporočila skladna z zahtevo po glavnem sporočilu Unije. 

Posebna sporočila (neobvezno)  

1. Bo v sporočilih navedeno poreklo proizvodov? Kako bo navedeno (upoštevajte 

pravila o navedbi porekla iz členov 2–4 Uredbe 2015/1831)?  

2. Nameravate prikazati blagovne znamke (upoštevajte pogoje za promocijo 

blagovnih znamk, naštete v Uredbi 2015/1831, členi 6–8)? Koliko blagovnih 

znamk bo navedenih? 

- V skladu s členom 5(4) Uredbe 2015/1831: utemeljite, zakaj je 

navajanje blagovnih znamk potrebno za dosego ciljev in zakaj to ne bo 
oslabilo učinka glavnega sporočila Unije. 

- Če bo predstavljenih manj kot pet blagovnih znamk, podajte 

utemeljitev v skladu z naslednjimi zahtevami:  

a) v državi članici porekla, v kateri ima sedež organizacija 

predlagateljica, je manj blagovnih znamk za proizvod ali 
shemo, ki je predmet ukrepa; 

b) iz utemeljenih razlogov ni bilo mogoče organizirati ukrepa za 

več proizvodov ali več držav, v katerem bilo lahko prikazanih 

več blagovnih znamk. V tem primeru morajo vložniki podati 

ustrezno utemeljitev in navesti ustrezne informacije, vključno 
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s seznamom drugih organizacij predlagateljic, s katerimi je 

zadevna organizacija predlagateljica vzpostavila stik in jim 
predlagala izvedbo ukrepa za več proizvodov ali več držav, 

ter navesti razloge, zaradi katerih ukrep ni bil predlagan. 

Oddelek 5: Razsežnost ukrepa na ravni EU 

Opišite koristi tega ukrepa na ravni EU, zaradi katerih je utemeljeno njegovo 

sofinanciranje s strani EU. Kakšne koristi bodo imeli od ukrepa drugi proizvajalci 

EU? 

Kakšna je razsežnost ukrepa na ravni EU v smislu:  

 razširjanja informacij o evropskih proizvodnih standardih, standardih 

kakovosti ter varnostnih standardih, ki se uporabljajo za evropske 

prehrambene proizvode, o prehranjevalni praksi in kulturi prehranjevanja,  

 ozaveščanja najširše javnosti in trgovskih krogov o evropskih proizvodih,  

 omogočanja sinergij med organizacijami v več kot eni državi članici, 

 promocije podobe proizvodov Unije na mednarodnih trgih. 

Oddelek 6: Opis dejavnosti in analiza proračunskih postavk 

Opis bi moral poleg konkretnega opisa dejavnosti zajemati tudi podrobno analizo 

ustreznih proračunskih sredstev. Predvideni stroški bi morali biti navedeni vsaj 
na ravni stvarnih rezultatov. Stvarni rezultat je fizični dosežek dejavnosti, npr. 

seminar, zgibanka, ukrep na prodajnem mestu itd. Ko se odločate, kako 

podrobno bi predstavili dejavnosti in proračun, se za vsako posebno dejavnost 

vprašajte: Kdo? Kaj? Kdaj? Kje? Zakaj? 

Pri seminarjih bi morala na primer podrobna navedba zajemati vsaj skupne 
stroške za vsak seminar. Če bo v prvem letu izvajanja ukrepa organiziran niz 

seminarjev, je pomembno, da opredelite ciljno skupino, obdobje, v katerem bodo 

prireditve organizirane, v katerih mestih in za koliko udeležencev, kakšne vrste 

bo kraj prireditve, kakšni naj bi bili rezultati itd.  

Pri medijskih kampanjah mora predstavitev vsebovati podrobnosti celotnih 

proračunskih sredstev, ki bodo vložena v produkcijo in distribucijo oglasov (tj. 
zakup oglaševalskega prostora), ter časovno razporeditev kampanje. Ni treba 

podrobno navajati imen publikacij in televizijskih postaj. Namesto tega navedite 

podatke, kot so bruto rating točke (Gross Rating Points, GRP), s katerimi boste 

prikazali obseg kampanje. 

Vložniki morajo navesti tudi, kdo bo izvajal posamezne dejavnosti – izvajalski 
organi, podizvajalci brez stopnje dobička, drugi podizvajalci ali organizacija 

predlagateljica (če je organizacij predlagateljic več, navedite, katera bo izvajala 

katero dejavnost).  

Predloga za opis dejavnosti: 

Ime dejavnosti 
 

Posebni cilji Kateri kazalniki rezultatov so povezani s to dejavnostjo? 

Opis dejavnosti 
Jedrnato opišite dejavnost, tudi njeno povezavo s strategijo 
ukrepa, ciljne skupine dejavnosti itd. 
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LETO 1 LETO 2 LETO 3 

Stvarni rezultati 
Navedite stvarne rezultate ukrepa za vsako leto ukrepa (s 
pomočjo kazalnikov izvedbe); plačilo bo povezano s stvarnimi 

rezultati. 

Analiza proračuna 

- Proračun naj bo povezan s stvarnimi rezultati ukrepa; to 
mora biti jasno razvidno iz analize proračuna; 

- navedite predvidene stroške vsaj na ravni vsakega 
stvarnega rezultata. 

Izvajanje Kdo bo izvajal dejavnost? 

Primer: 

Ime dejavnosti Tiskovni urad 

Posebni cilji 
Na tiskovni konferenci navzočih vsaj 30 novinarjev, objava 20 

neplačanih člankov po tiskovni konferenci in sporočilo za medije v 

vrednosti 40 000 EUR 

Opis dejavnosti Podrobno opišite naloge tiskovnega urada 

 
LETO 1 LETO 2 LETO 3 

Stvarni rezultati 

1 tiskovna konferenca, 1 

gradivo za medije, 2 
sporočili za medije, 

pregled medijskega 

poročanja 

2 sporočili za 
medije, pregled 

medijskega 
poročanja 

2 sporočili za 
medije, pregled 

medijskega 
poročanja 

Analiza proračuna Tiskovna konferenca za 30 novinarjev: 5 000 EUR 

 

Priprava in razširjanje dveh sporočil za medije, nadaljnje 

spremljanje medijev: 1 000 EUR 

 

Stalno sodelovanje z mediji: 50 delovnih dni, xxx EUR/delovni dan    

 … 

Izvajanje Izvajalski organ X 

Celotni proračun ukrepa, urejen po vrstah dejavnosti, naj bo pripravljen s 

pomočjo predloge, ki vam je na voljo, in priložen predlogu. Več informacij o 
posebni predlogi je na voljo v poglavju 1.3.7 teh navodil. 

Oddelek 7: Merjenje rezultatov in kazalnikov ukrepa 

Opredelite seznam rezultatov in kazalnikov vpliva (primeri so našteti v 

členu 22 izvedbenega akta in Prilogi I k izvedbenemu aktu). Kazalniki vpliva naj 

bodo popolnoma enaki kot cilji SMART za ukrep ali tesno povezani z 

njimi. 

Podrobno opišite metodologijo, s katero boste izmerili, v kolikšnem obsegu so bili 

doseženi rezultati. Posebej navedite, kdaj bo opravljeno individualno ocenjevanje 

(na primer: ob koncu vsakega leta ukrepa; ob koncu ukrepa). Če boste izvajali 
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ankete, lahko podrobno navedete velikost vzorca, če boste izračunali gospodarski 

donos, podrobno navedete, kako bo pripravljen referenčni scenarij itd. 

V Prilogi III teh navodil so na voljo primeri metodologij, s katerimi lahko merite 

predlagano splošno ozaveščenost, ter kazalniki gospodarskega vpliva. Za njihovo 

merjenje lahko uporabljate tudi druge metodologije. Vendar pa je namen 

predlaganih metodologij doseči minimalno kakovost ocenjevanja ter uskladiti 

ocenjevanje s cilji, zastavljenimi za različne ukrepe. 

Oceniti je treba tudi sklop posebnih ciljev (kazalniki rezultatov iz izvedbenega 
akta) za vsako skupino dejavnosti, opisanih v oddelku 6. Po potrebi vključite 

razvrstitev po ciljnih skupinah in/ali ciljnih trgih.  

V oceni rezultatov ukrepa naj ne bo poudarjena samo dobra izvedba ukrepa. Tudi 

ukrep, ki je bil izveden v skladu z načrtom, ima lahko zgolj šibak vpliv. Na primer 

dejstvo, da je bilo obiskovalcem med degustacijami na prodajnih mestih 
razdeljenih 10 000 brošur, potrjuje, da je bila dejavnost izvedena v skladu s 

predlogom. Vendar to ne dokazuje, da so bili doseženi cilji ukrepa, ki bodo 

povezani s spremembami ozaveščenosti ali rastjo prodaje. Število razdeljenih 

brošur pomeni kazalnik izvedbe. 

Razmerje med kazalniki učinka, rezultatov in vpliva je mogoče prikazati takole: 

 

Povzemite kazalnike vpliva, rezultatov in izvedbe, kot je prikazano v preglednici: 

 
Vrsta kazalnika Kazalnik Količina 

Izvedba  Število prikazanih televizijskih oglasov 50 

Rezultat število izpostavitev, ki so jih ustvarili 

televizijski oglasi 

20 000 000 

Vpliv sprememba ozaveščenosti – število 
ljudi, ki so si dejansko ustvarili mnenje 

ali ga spremenili 

2 000 000 

Kazalniki 

izvedbe 

Kazalniki 

rezultatov 

Kazalniki 

vpliva 

 Se dejavnosti izvajajo v skladu s 

programom? 

 Se dejavnosti izvajajo s 

predvidenim učinkom? 

 Ali se dosegajo cilji 

programa? 
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Oddelek 8: Organizacija in struktura upravljanja ukrepa 

V tem oddelku morajo vložniki izpričati potrebno strokovno usposobljenost in 

kvalifikacije za izvedbo ukrepa.  

To dokažejo tako, da: 

 navedejo splošne profile (kvalifikacije in izkušnje) vložnikovega osebja, ki 

nosi glavno odgovornost za upravljanje in izvedbo predlaganega ukrepa, 

 podajo poročilo organizacij predlagateljic o dejavnostih ali opis dejavnosti, 
izvedenih v zvezi s področji delovanja, ki so upravičena do sofinanciranja. 

Če vložniki predlagajo izvedbo določenih delov predloga, je treba predložiti 

dokazila o najmanj treh letih izkušenj z izvajanjem ukrepov za informiranje in 

promocijo. 

Poleg tega je treba vključiti še naslednje elemente:  

 Opišite, kako boste zagotovili, da bo ukrep izveden pravočasno in v okviru 

predvidenega proračuna in da bodo njegovi cilji doseženi. 

 Kakšni so kontrolni mehanizmi? Kako bo organizacija predlagateljica 

zagotovila, da bo ukrep izveden, kot je predvideno, če izvajalski organ 

svoje naloge ne opravi zadovoljivo? 

 Opišite upravljanje tveganj, ki ga je treba izvajati: kakšna tveganja so 

povezana z izvajanjem ukrepa (npr. glede določenih negotovosti v zvezi s 

ciljnimi tretjimi državami). Kako se bodo reševala, kateri ukrepi se bodo 

izvajali za ublažitev? 

 Kako bo ukrep financiran? Vložniki morajo navesti in komentirati rezultat 
samopreverjanja finančne vzdržnosti

4
. Zlasti če je rezultat „slab“, 

pojasnite, kako boste zagotovili likvidnost (poleg predhodnega 

financiranja), npr. z lastnimi sredstvi ali bančnim posojilom. 

Oddelek 9: Dodatne informacije 

Navedite dodatne informacije, ki se vam zdijo pomembne. 

 

1.3.7. Priloge 

Priloge, ki jih morate naložiti, da bo vaša vloga popolna: 

 

Naslov priloge Predloga Jezikovne zahteve 

Podatki o pravni osebi ne 

Lahko se odda v katerem koli uradnem 

jeziku EU. 

Priporočljivo je priložiti angleški prevod 

oddanih dokumentov ali vsaj njihov 

povzetek v angleščini.  

Podatki o reprezentativnosti da Lahko se odda v katerem koli uradnem 

jeziku EU, priporočljivo je priložiti angleški 

                                                 

4
 Glej oddelek 1 poglavja 1.3.5 
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(Priloga IV) prevod. 

Podatki o finančni 
zmogljivosti  

delno 

(Priloga V) 

Lahko se odda v katerem koli uradnem 
jeziku EU, prevod ni potreben. 

Revizijsko poročilo, če 

organizacije predlagateljice 
oddajajo vlogo za 

nepovratna sredstva, ki 
presegajo 750 000 EUR 

ne 

Lahko se odda v katerem koli uradnem 

jeziku EU, prevod ni potreben. 

Popolnoma enako besedilo 

dela B v angleščini 

da 

(Priloga II) 

V angleščini. 

Proračun po dejavnostih 
da 

(Priloga VI) 

Lahko se odda v katerem koli uradnem 
jeziku EU, prevod ni potreben. 

Do predlog za del B in različnih prilog lahko dostopate preko 

elektronskega sistema za oddajo. Potem ko vnesete vse potrebne 

podatke v del A obrazca za oddajo, lahko na svoj računalnik prenesete 
stisnjeno datoteko (s končnico .zip) z vsemi predlogami. 
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Prilogi V in VI sta v formatu, ki omogoča vpisovanje podatkov. Zaradi vrste 

obrazca (XFA) ni dovoljeno nalaganje obrazca neposredno v elektronski sistem. 
Sistem sprejema samo format PDF, ki ga ni mogoče urejati (flat PDF), in ne 

sprejema dinamičnih obrazcev v formatu PDF (dynamic PDF). Dokument 

natisnite v formatu PDF in ga skenirajte ali pa ga natisnite z uporabo virtualnega 

tiskalnika. 

Zelo pomembno je, da zahtevani dokument naložite v pravem formatu (PDF) v 

ustrezni rubriki. Napake v tem postopku lahko povzročijo, da je predlog 
nepopoln, in lahko ogrozijo vašo celotno vlogo. 

Preden dokončate postopek oddaje vloge ali se odjavite, še enkrat 

preverite, ali so vaše priloge v formatu PDF in ali vaši dokumenti 

ustrezajo navedeni rubriki v orodju za elektronsko oddajo.  

Sami ste odgovorni za to, da naložite pravilne dokumente.  

Opozorilo: za vsako od zahtevanih prilog je mogoče naložiti samo en 

dokument PDF. 

Zato morajo vložniki za nekatere priloge (kot so podatki o pravni osebi, 

finančna zmogljivost in revizijska poročila) natisniti več različnih dokumentov 

in jih skenirati, da jih bodo lahko združili v en dokument. 

To velja tudi za ukrepe, pri katerih sodeluje več vložnikov. Da bi lahko 

oddali po en dokument za vsako prilogo, je treba združiti ustrezne 

informacije za vse vložnike. 

Podatki o pravni osebi 

Za oceno upravičenosti vložnikov so potrebna naslednja dokazila: 

 zasebni subjekt: izpisek iz uradnega lista, kopija statuta, izpisek iz 

registra gospodarskih družb, potrdilo, da je subjekt zavezanec za DDV (če 

sta, kot je v nekaterih državah, številka iz registra gospodarskih družb in 

identifikacijska številka za DDV identični, je potreben samo eden od teh 

dveh dokumentov); 

 javni subjekt: kopija sklepa o ustanovitvi javne družbe ali druga uradna 
listina o ustanovitvi subjekta javnega prava; 

 subjekti, ki niso pravne osebe: dokazilo, da lahko njihovi zastopniki 

prevzemajo pravne obveznosti v njihovem imenu.  

Podatki o reprezentativnosti 

Za oceno vložnikove reprezentativnosti je treba izpolniti ustrezno predlogo in jo 
oddati v ustrezni rubriki v orodju za elektronsko oddajo. Predloga je v stisnjeni 

datoteki (s končnico .zip), opisani zgoraj. 

Podatki o finančni zmogljivosti 

Dokazila, ki jih je treba priložiti vlogi, vloženi preko spleta, za oceno finančne 

vzdržnosti, zajemajo: 

 letne računovodske izkaze (vključno z bilanco stanja ter izkazom 

poslovnega izida) za preteklo poslovno leto, za katero so bili pripravljeni 

računovodski izkazi (novoustanovljeni subjekti namesto računovodskih 

izkazov predložijo poslovni načrt), 
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 vnaprej izpolnjen obrazec o finančni zmogljivosti s povzetkom potrebnih 

podatkov za oceno finančne vzdržnosti. Datoteka PDF je v stisnjeni 
datoteki (s končnico .zip), navedeni zgoraj. 

Revizijsko poročilo 

Koordinator ali drugi vložniki, ki oddajajo vlogo za prispevek EU v višini 750 000 

EUR ali več (prag za vsakega posameznega upravičenca), predložijo tudi 

revizijsko poročilo pooblaščenega zunanjega revizorja, s katerim se potrjujejo 

letni računovodski izkazi za zadnje razpoložljivo poslovno leto. Ta določba se ne 
uporablja za javne organe. 

Popolnoma enako besedilo dela B v angleščini 

Da bi neodvisni strokovnjaki, ki podajo tehnični prispevek za ocenjevanje, laže 

pregledali predloge, je priporočljivo, da predlogu, če je napisan v katerem izmed 

drugih uradnih jezikov EU, priložite angleški prevod tehničnega dela (del B). 

Proračun po dejavnostih 

Ko je opisano v oddelku 6 dela B, je treba preglednico s proračunom po 

dejavnostih naložiti posebej. Predloga v formatu PDF je v stisnjeni datoteki (s 

končnico .zip), opisani zgoraj. 

Pri izpolnjevanju preglednice upoštevajte naslednje elemente: 

 „1. Koordiniranje projekta“ zajema koordiniranje z državami članicami ali 

Agencijo, med vložniki, z izvajalskimi organi in drugimi podizvajalci. 

 Drugo v rubriki „2. Strategija“ se nanaša npr. na stroške, povezane z 

„obrazom“ kampanje (znana osebnost). 

 Stalne dejavnosti na področju odnosov z javnostjo so lahko: delo z 
blogerji, sestavljanje kontaktnih seznamov novinarjev in blogerjev, 

pisanje in objava sporočil za medije, informativni listi, organiziranje 

intervjujev, pisanje in stroški reklamnih reportaž, pisanje in pošiljanje 

informativnih biltenov ciljnim skupinam, zbiranje in analiza pregledov 

medijskega poročanja itd. 

 Medijski dogodki zajemajo: tiskovne konference in druge dogodke, 
namenjeni tisku; zajeti morajo biti vsi stroški: stroški osebja za pripravo, 

najem in okrasitev prostora, priprava in dostava hrane, vabila. 

 Spletno oglaševanje se uvrsti v podrubriko „5. Oglaševanje“ in ne v 

podrubriko „4. spletišče, družbeni mediji“. 

 Tisk v podrubriki „5. Oglaševanje“ ne zajema reklamnih reportaž: te je 
treba uvrstiti pod odnose z javnostjo (glej zgoraj); ne zajema časopisnih 

prilog in prilog revij. 

 TV zajema sponzorstvo televizijskih oddaj; navedite ciljne skupine in GRP. 

 „Na prostem, kino“ se nanaša na panoje, plakate, oglaševanje na 

avtobusih/tramvajih itd., „oglaševanje na prodajnih mestih“ pa mora biti 
uvrščeno v rubriko za promocijo na prodajnih mestih. 

 Sponzorstvo prireditev, razen prireditev, ki so sestavni del ukrepa. 

 Degustacije, zajeti so vsi stroški: osebje, najem kraja, prenosna 

promocijska stojnica (pop-up stand), vzorci proizvodov itd. 
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 Rubrika „9. Druge dejavnosti“: v predlogu se navede, katere dejavnosti 

bodo izvedene. 

1.4. DOKONČNA ODDAJA 

1.4.1. Rok za oddajo: 

Rok za oddajo je naveden v razpisu za zbiranje predlogov za enostavne 

programe. 

Elektronski sistem za oddajo vam omogoča. da lahko predlog kadar koli 

zamenjate/posodobite.  

Do poteka roka lahko predlog oddate celo večkrat, npr. če ga želite 

posodobiti ali spremeniti.  

Predlog si lahko ogledate ali ga spremenite preko strani „My proposals“ 

na portalu za udeležence. Dokler bo razpis odprt, bo nova različica 

zamenjala prejšnjo. 

Po poteku roka za oddajo pa predlogov ne bo več mogoče spreminjati ali jim kaj 

dodati. 

Zelo pomembno je, da z oddajo predloga ne čakate do zadnjega dne. V 

tem primeru je namreč večja nevarnost, da vam zaradi kakšne težave, ki 

bo nastala v zadnjem hipu, ne bo uspelo oddati predloga.  

Ko boste oddajali predlog, bo elektronski sistem za oddajo izvedel osnovno 

preverjanje: popolnost predloga, notranje ujemanje podatkov, okužba z 

računalniškim virusom, vrste datotek, omejitve glede velikosti itd. 

Če predloga ne boste oddali do poteka razpisnega roka, sistem vašega predloga 

ne bo upošteval in štelo se bo, da predlog ni bil oddan. 

Ne pošiljajte vloge na naslov Chafea po pošti ali e-pošti, saj bodo 

upoštevane samo vloge, ki bodo oddane preko elektronskega sistema za 

oddajo. 

 

1.4.2. Potrdilo o prejemu 

Datum in čas oddaje vloge bosta samodejno zabeležena in koordinatorju bo po e-
pošti poslano potrdilo o prejemu.  

Če po e-pošti ne prejmete sporočila s potrdilom o prejemu, to pomeni, da 

predlog NI bil oddan.  

 

1.4.3. Kako vložite pritožbo  

Če menite, da oddaja ni uspela zaradi napake v elektronskem sistemu za oddajo, 

takoj vložite pritožbo preko centra za pomoč na portalu za udeležence, v pritožbi 

pojasnite okoliščine in v priponki priložite kopijo predloga. Kako vložite pritožbo 

glede drugih vidikov oddaje, pa je pojasnjeno v informacijah, ki jih prejmete 

preko sistema za elektronsko izmenjavo (glej. oddelek „My Area“ na portalu za 
udeležence).  
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2. OCENJEVANJE IN IZID 

Vsi predlogi, ki jih Chafea prejme preko elektronskega sistema za oddajo, se 
ocenijo v postopku, ki poteka na več ravneh, ob upoštevanju več razredov meril, 

objavljenih v razpisu: merila glede upravičenosti, izključitve, izbora in dodelitve.  

Ocenjevanje predlogov poteka v najstrožji tajnosti.  

Potem ko bo predlog oddan, bo Chafea stopila v stik z vložnikom šele po 

končanem ocenjevanju, razen: 

 če mora stopiti v stik z njim zaradi pojasnitve zadev, kot je upravičenost, 
ali da bi zahtevala dodatne informacije glede kakšnega drugega dela 

predloga v okviru upoštevnih določb finančne uredbe EU in njenih pravil 

uporabe (lahko se zahtevajo pojasnila za boljše razumevanje sestavin 

oddanih predlogov ali dokazil; vendar pojasnila ne bodo imela za posledico 

bistvenih sprememb predloga);  

 če je vložnik vložil pritožbo glede postopka oddaje (glej poglavje 1.4.3). 

 

2.1. Pregled postopka ocenjevanja  

Vsa merila in obvezna dokazila so navedena v razpisu za zbiranje predlogov za 

enostavne programe. Pozorno jih preberite. Predlogi, ki teh meril ne bodo 
izpolnjevali, bodo v dani fazi postopka ocenjevanja izključeni. Dodatne 

informacije o merilih za dodelitev so v Prilogi VII. 

 

2.2. Izid  

Po ocenjevanju se vsi upravičeni predlogi razvrstijo po skupnem številu 
doseženih točk. Do sofinanciranja so upravičeni samo predlogi, ki dosežejo vse 

mejne vrednosti. Sofinanciranje bo dodeljeno najvišje ocenjenemu predlogu ali 

predlogom glede na razpoložljiva proračunska sredstva. 

Za vsako od tematskih prednostnih nalog iz zadevnega razpisa bo oblikovana 

posebna razvrstitev.  

Sestavljen bo tudi rezervni seznam predlogov za primer, da bi bilo med letom 
danih na razpolago več proračunskih sredstev.  
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. 

 
 
 
 
 
 

Promocija kmetijskih proizvodov 
 

Razpis: 

Tema: 

Vrsta ukrepa: 

Številka predloga: 

Kratica predloga: 
 

 

 

Kazalo  

Oddelek Naslov Ukrep 

1 Splošne informacije  

2 Administrativni podatki o organizacijah predlagateljicah  

3 Proračun predloga  

4 Podatki o ukrepu  

 

Kako izpolnite obrazce: 

Administrativne obrazce morate izpolniti za vsak predlog posebej z uporabo predlog, ki so na razpolago v 
elektronskem sistemu za oddajo. Nekatera polja s podatki so že izpolnjena na podlagi prejšnjih korakov v 
čarovniku za oddajo. 
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1 – Splošne informacije 

Identifikacijska 

oznaka razpisa 

 Vrsta ukrepa  

Tema  Kratica  

Naslov predloga    

Trajanje v mesecih    

    

Poljubne ključne besede    

 

Povzetek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preostalo število znakov: 2000 

  

Največ 200 znakov (s presledki)  

Trajanje ukrepa v celih mesecih: 12–24–36 mesecev 

Vpišite ključne besede za opis predloga (največ 200 znakov s presledki) 

Kratek povzetek (največ 2 000 znakov s presledki, v angleščini), v katerem jasno razložite: 

• pomembnost teme,  

• cilje predloga, povezane zlasti s prodajo/izvozom/potrošnjo izdelkov, ki so predmet promocije, in/ali stopnjo 

ozaveščenosti o izdelkih, ki so predmet promocije, v ciljnih skupinah, 

• kako boste dosegli cilje (strategija, opis dejavnosti, ciljne države in ciljne skupine), 

• skupni proračun predloga. 

 

Povzetek se bo uporabljal kot kratek opis predloga za namene komunikacije. 

• Ne navajajte zaupnih, poslovno občutljivih ali osebnih podatkov. 

• Uporabljajte navadne tiskane črke brez posebnih znakov. 
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Izjave* 

V spodaj navedenih izjavah se izraz „koordinator“ uporablja za vodilnega partnerja v projektih, 

ki jih je oddalo več organizacij predlagateljic. Če je predlog predložila ena organizacija 

predlagateljica, mora iste izjave podati organizacija, ki oddaja predlog. 

Koordinator je odgovoren samo za pravilnost podatkov, ki se nanašajo na njegovo organizacijo. 

Vsaka organizacija predlagateljica je še naprej odgovorna za pravilnost podatkov, ki se nanašajo 

na njeno organizacijo, kot je navedeno v izjavi v nadaljevanju. Če je predlog izbran za 

financiranje EU, bo moral koordinator in vsaka uspešna organizacija predlagateljica o tem podati 

individualno izjavo. 

1.) Samo za predloge, pri katerih je več organizacij predlagateljic: koordinator izjavlja, da je 
pridobil izrecno soglasje vseh organizacij predlagateljic glede njihovega sodelovanja in vsebine 
tega predloga. 

□ 

2.) Podatki v tem predlogu so pravilni in popolni. □ 

3.) Koordinator potrjuje, da je za svojo organizacijo opravil samopreverjanje finančne 
zmogljivosti in da je prejel potrdilo vsake organizacije predlagateljice, da je izvedla enako 
preverjanje na naslovu 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html,  
razen če je je koordinator ali katera od organizacij predlagateljic oproščena tega preverjanja 
kot oseba javnega prava v smislu člena 2(1)(4) Direktive 2014/24/EU. 

□ 

 

4.) Koordinator izjavlja, da njegov subjekt in vsaka organizacija predlagateljica potrjuje: 
 

– da v primeru, da v okviru katerega koli programa EU prejema nepovratna sredstva za 
poslovanje, za ta ukrep v letu, v katerem prejema nepovratna sredstva za poslovanje, ne bo 
uveljavljala posrednih stroškov; 

□ 

– da je v celoti skladna z merili za izključitev in upravičenost, navedenimi v zadevnem razpisu 
za zbiranje predlogov; 

□ 

– da razpolaga s potrebnimi tehničnimi in finančnimi sredstvi za učinkovito izvedbo ukrepa ter □ 

– da za noben ukrep za informiranje in promocijo iz tega predloga ne prejema sredstev Unije; □ 

– da je reprezentativen za sektor ali proizvod iz tega predloga v skladu s pogoji iz člena 1(1) ali 

1(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1829; 

□ 

– da za sofinanciranje izvedbe ukrepa, za katerega bi lahko prejel nepovratna sredstva v okviru 

tega razpisa za zbiranje predlogov, ne prejema in ne bo prejel finančnega prispevka tretje osebe. 
□ 

  

5.) Koordinator potrjuje, da predlog zadeva samo upravičene proizvode in sheme, naštete v 
členu 5 Uredbe (EU) št. 1144/2014. 

□ 

6.) Koordinator potrjuje, da je predlog skladen s pravom Unije v zvezi z zadevnimi proizvodi in 
njihovim trženjem ter v primeru, da je namenjen za notranji trg, s posebnimi pogoji iz 
člena 3(1) Delegirane uredbe Komisije 2015/1829. 

□ 

7.) Koordinator potrjuje, da bodo ukrepe za informiranje in promocijo izvedli izvajalski organi v 
smislu člena 13 Uredbe (EU) št. 1144/2014, ki bodo izbrani pred podpisom sporazuma o 
dodelitvi nepovratnih sredstev, in sicer tako, da bo zagotovljeno ustrezno razmerje med 
kakovostjo in ceno in da ne bo obstajalo nasprotje interesov. 

□ 

8.) Če bodo organizacije predlagateljice predlagale, da bi nekatere dele predloga izvedle same, 
koordinator potrjuje, da imajo te organizacije najmanj tri leta izkušenj pri izvajanju ukrepov 
informiranja in promocije. Potrjuje tudi, da stroški, povezani s takimi dejavnostmi, ne bodo 
presegali običajnih tržnih cen. 

□ 
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9.) Koordinator potrjuje, da bodo upoštevana pravila o prikazovanju porekla in blagovnih 
znamk iz poglavja II Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831. 

□ 

10.) Koordinator potrjuje, da bo, če sporočilo ukrepa zadeva informacije o zdravstvenih 
učinkih, s tem sporočilom soglašal nacionalni organ, ki je v ciljni državi pristojen za javno 
zdravje, oziroma da bo v primeru izvajanja ukrepa na notranjem trgu sporočilo skladno s 
Prilogo k Uredbi (ES) št. 1924/2006. 

□ 

11.) Koordinator potrjuje, da predlog ne vsebuje prošnje za podporo za ukrep informiranja in 
promocije za isti predlog ali shemo, ki se na istem geografskem trgu izvaja več kot dvakrat 
zapored. 

□ 

 
* V skladu s členom 131 finančne uredbe z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL 
L 298, 26.10.2012, str. 1), členom 145 njenih pravil uporabe (UL L 362, 31.12.2012, str. 1) in posebnimi določbami, ki se uporabljajo 
za ukrepe informiranja in promocije (Delegirana uredba Komisije 2015/1829) se organizacijam predlagateljicam, ki so dajale lažne 
izjave, pod določenimi pogoji lahko naložijo upravne in denarne kazni.  

 
Varstvo osebnih podatkov 

Ocenjevanje vaše vloge za nepovratna sredstva bo vključevalo obdelavo (t.j. beleženje) osebnih podatkov 
(kot je vaše ime, naslov in življenjepis), kar bo potekalo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku 
takih podatkov. Če ni drugače navedeno, so vaši odgovori na vprašanja iz tega obrazca in vsi zahtevani 
osebni podatki potrebni za oceno vaše vloge za nepovratna sredstva v skladu s pogoji iz razpisa za zbiranje 
predlogov ter bodo obdelani izključno v ta namen. Podrobnosti o namenih obdelave vaših osebnih 
podatkov, sredstev za njihovo obdelavo ter informacije o uveljavljanju vaših pravic so na voljo v izjavi o 
varstvu osebnih podatkov. Posamezniki lahko v zvezi obdelavo osebnih podatkov kadar koli vložijo 
pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov.  

Vaši osebni podatki se lahko zabeležijo v sistemu za zgodnje odkrivanje in izključitev (EDES) Evropske 
komisije v skladu z določbami členov 105a in 108 finančne uredbe EU in ustreznimi pravili uporabe.  

 

2 – Administrativni podatki o organizacijah predlagateljicah 

PIC Uradno ime   
Kratko ime    
Naslov organizacije:   

Ulica 
   

Mesto    

Poštna številka    

Država    

Spletna stran    

Vrsta vaše organizacije v skladu s členom 7 Uredbe 1144/2014:    obvezno izberite 

  trgovinska ali medtrgovinska organizacija s sedežem v državi članici 

  organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev 

  organ agroživilskega sektorja 

 

Oddelki, ki opravljajo predlagano delo 

Oddelek 1    
 

Ime oddelka  
 

          Isti naslov kot pri organizaciji predlagateljici 

  
 
 
 

    
Ulica    

 

Vpišite ime ulice in hišno številko. 
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Kraj     
    

Poštna številka    
    

Država    

 
Oseba, zadolžena za predlog 
Ime in elektronski naslov kontaktnih oseb sta v administrativnem obrazcu v obliki „samo za branje“, tukaj lahko spreminjate le 
dodatne podatke. Če želite podeliti pravice do dostopa ali vnesti osnovne kontaktne podatke kontaktnih oseb, se vrnite na korak 4 
čarovnika za oddajo in shranite spremembe. 

Naslov   Spol  O  moški O ženski 
     

Ime   Priimek   
     

E-naslov:     

  

Položaj v org.:  
 

   

     

Oddelek     
     

  
         Isti naslov kot pri organizaciji predlagateljici 
 

   

Ulica      
  

 
 

   

Kraj  Poštna št.   
     

     
Država     

     

Spletišče 
    

 
     

Telefon       Telefon 2  Faks  
     

Druge kontaktne osebe 

Ime Priimek E-naslov Telefon 
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3 – Proračun predloga 

Vse stroške navedite v eurih. 

 

Organizacije predlagateljice iz držav, ki prejemajo finančno pomoč, so upravičene do dodatnih sredstev v višini 5 % stopnje povračila, ki velja za izbrano temo. 

2 – Če organizacija predlagateljica oddaja vlogo za prispevek EU, ki presega 750 000 EUR, je treba predložiti revizijsko potrdilo, ki ga pripravi pooblaščeni zunanji revizor. V njem morajo biti potrjeni 
računovodski izkazi za zadnje razpoložljivo poslovno leto. Ta zahteva se ne uporablja za organizacije predlagateljice s statusom osebe javnega prava v smislu člena 2(1)(4) Direktive 2014/24/EU. 

3 – Zaprošena nepovratna sredstva ne smejo presegati najvišjega prispevka EU. 

Udeleženec Država 
(A) 
Neposredni 
stroški osebja 

(B) Neposredni 
stroški 
oddajanja 
naročil 
podizvajalcem 

(C) Drugi 
neposredni 
stroški 

(D) Posredni 
stroški (4 % od 
A) 

Skupaj stroški 
Stopnja 
povračila v % 1 

Najvišji 
prispevek EU 

Zaprošena 
nepovratna 
sredstva2,3 

Prihodki iz 
ukrepa 

    (a) (b) (c) (d) = 0,04 * (a) 
(e) = (a)+(b)+ 

(c)+(d) 
(f) (g) = ( )  ( )   (h) (i) 

                      

                      

Skupaj             
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4 – Podatki o ukrepu 

Ciljne države    

Bodite pozorni pri izbiri ene ali več ciljnih držav, ki so upravičene v okviru izbrane teme. Seznam upravičenih ciljnih 
držav za zadevno temo je na voljo na strani razpisa.  

Ali se z ukrepom izvaja promocija ene od naslednjih shem kakovosti EU ali nacionalnih shem kakovosti:  

 sheme kakovosti EU za kmetijske proizvode in živila, vina ali žgane pijače, 

 postopek ekološke pridelave,  

 grafični znak za kakovostne kmetijske proizvode, značilne za najbolj oddaljene regije,  

 nacionalne sheme kakovosti,  

 z ukrepom se ne izvaja promocija nobene od zgoraj navedenih shem. 

  

 Proizvodi, za katere se izvaja promocija ali ki se uporabljajo  
za predstavitev sheme, ki je predmet promocije. 

Podrobnejša razlaga različnih kategorij proizvodov je na voljo v navodilih za prijavo. 

 

 

Priloge 

- Podatki o pravni osebi 

- Podatki o reprezentativnosti 

- Podatki o finančni zmogljivosti  

- Revizijsko poročilo (če organizacija predlagateljica oddaja vlogo za nepovratna sredstva, ki presegajo 

750 000 EUR) 

- Popolnoma enako besedilo dela B v angleščini 

- Proračun po dejavnostih 

 

 

 

 

 

 

 

Izberite eno ali več ciljnih držav. 

Izberite eno ali več kategorij proizvodov. 
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Priloga II: Obrazec za vlogo – del B (predloga) 

Enostavni programi – navodila za vložnike za sofinanciranje  

ukrepov za informiranje in promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah 
 

Stran 1 od 2 
januar 2016 

Naslov ukrepa 

1. Predstavitev organizacij predlagateljic 

 

 

2. Proizvodi/sheme in tržna analiza 

 

 

3. Cilji ukrepa 

 

 

4. Strategija ukrepa 

 

 

5. Razsežnost programa na ravni EU 

 

 

6. Opis dejavnosti in analiza proračunskih postavk 

 
 
Predloga za opis dejavnosti: 
Ime dejavnosti 

 

Posebni cilji 
 

Opis dejavnosti 
 

 LETO 1 LETO 2 LETO 3 

Stvarni rezultati    

Analiza proračuna    

Izvajanje  
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7. Merjenje rezultatov in kazalnikov ukrepa 

 

 

8. Organizacija in struktura upravljanja ukrepa 

 

 

9. Dodatne informacije 
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Priloga III: Metodološki predlogi za naknaden izračun donosov 

 
Pri ocenjevanju rezultatov programa promocije je treba upoštevati spodaj navedene predloge. 
Toda ocena rezultatov ob koncu programa se mora ujemati s cilji, zastavljenimi na začetku 
programa. Zato ob pripravi predloga programa upoštevajte ta priporočila, ko boste načrtovali 
cilje (vpliva) in tržno analizo. 

Gospodarski vpliv 
 
Cilj programov promocije je gospodarski donos. Toda promocijske dejavnosti potekajo v kompleksnem 
okolju, zato ni preprosto predvideti njihovega pravega gospodarskega vpliva. Preprosta primerjava 
ekonomskih parametrov pred kampanjo in po njej ne upošteva vpliva zunanjih spremenljivk. Da bi 
pravi učinek promocijske kampanje ločili od drugih spremenljivk, ki vplivajo nanjo, kot so tržna gibanja 
ali krize, je treba donos izračunati z uporabo referenčnega scenarija. V referenčnem scenariju se 
upošteva tisto, kar bi se zgodilo, če programa promocije ne bi bilo. Vpliv pa se oceni tako, da se 
referenčni scenarij primerja z zabeleženimi podatki. Izid tega ocenjevanja mora biti izražen v eurih.  

Tak referenčni scenarij je mogoče pripraviti na več načinov. Tukaj sta opisani dve enostavni, intuitivni 
metodi. Primerne bi lahko bile tudi druge metode, vendar je treba izbiro posebne metodologije za 
pripravo referenčnega scenarija utemeljiti. 

1) Preteklo gibanje 
Če je proizvod doživel stabilno tržno gibanje, ki je trajalo dalj časa, je mogoče to tržno gibanje 
projicirati v prihodnost in ga uporabiti kot referenčni scenarij. Tukaj se lahko referenčni 
scenarij Q pripravi s projekcijo tržnega gibanja od časa 1 (S1) in (S2) do časa 3 (Q). Nato je 
mogoče položaj, ugotovljen v času 3 (S3), popraviti ob upoštevanju gibanja, in sicer tako, da 
se Q odšteje od S3, s čimer dobimo učinek programa. Kot je bilo že povedano, je nujen pogoj 
za to metodo stabilno tržno gibanje, zato ni primerna za zelo nestanovitne trge. 

 
2) Razlika v razliki 

Marsikdaj stabilnih tržnih gibanj ni. Pri drugem pristopu se za določitev referenčnega scenarija 
uporablja primerljiv proizvod. Na spodnji sliki je prikazan referenčni scenarij, pri katerem se 
uporablja metodologija razlike v razliki. Pri primerljivem proizvodu (utemeljite, zakaj je 
proizvod primerljiv) se kaže določeno tržno gibanje (S1–S2). Referenčni scenarij (Q) je 
mogoče pripraviti s projekcijo tega tržnega gibanja na položaj proizvoda, ki je predmet 
promocije, v času pred kampanjo (P1). Če položaj, zabeležen v času po kampanji (P2), 
primerjamo z referenčnim scenarijem, lahko z odštevanjem ugotovimo učinek kampanje, pri 
čemer pa upoštevamo tržna gibanja. 
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Opozarjamo, da se opisani metodi lahko dopolnjujeta. Če se je pri proizvodu v preteklosti 
kazalo podobno gibanje kot pri proizvodu, ki je predmet promocije/raziskave, bi bilo mogoče 
sklepati, da je primerljiv z njim in primeren za pripravo referenčnega scenarija z uporabo 
metode razlike v razliki. 

Donos programa je povečanje prihodkov iz prodaje (v EUR) med potekom programa. Dolgoročnih 
učinkov ni mogoče upoštevati, saj se ocenjevanje izvede ob koncu programa. 

Za program je priporočljivo navesti tudi donosnost naložb (ROI). Izračuna se kot razmerje med 
povečanjem prihodkov od prodaje ali izvoza proizvodov, ki so predmet promocije, med trajanjem 
programa (donos) in vlaganja (ki je enako skupnim stroškom programa) 

Vpliv na zavedanje 
Končni cilj programa informiranja je povečanje ozaveščenosti. Število oseb, ki so pridobile novo 
znanje, lahko ugotovimo z anketo, ki jo sestavimo, kot je predstavljeno v nadaljevanju. 

Informacijska kampanja navadno zajema niz tem in sporočil, zato sprejemanja informacij ni mogoče 
meriti z enim samim vprašanjem. Namesto tega je smiselno uporabiti niz vprašanj. Štejemo lahko, da 
je oseba seznanjena s sporočilom/temo, če pozna odgovor na vnaprej določen del navedenih 
vprašanj. V preglednici spodaj je prikazan primer testa, pri katerem je prag seznanjenosti postavljen 
na 2/3: 

OSEBA X Zaželeni 
odgovor 

Prikazani 
odgovor OSEBA Y Zaželeni 

odgovor 
Prikazani 
odgovor 

Vprašanje 1 da da Vprašanje 1 da da 

Vprašanje 2 da da Vprašanje 2 da ne 

Vprašanje 3 ne da Vprašanje 3 ne ne 

Rezultat 2/3 = opravila Rezultat 1/3 = ni opravila 

Oseba X je test uspešno opravila, oseba Y pa ne. Vpliv na zavedanje pomeni absolutno povečanje 
števila oseb, ki so uspešno opravile test, ugotovljeno s primerjavo stanja pred kampanjo in po njej. 
Vprašanja morajo biti oblikovana tako, da je možno enostavno točkovanje. Biti morajo tudi 
reprezentativna za teme in sporočila, ki jih zajema program. Osebe, vključene v anketo, morajo biti 
reprezentativne za ciljne skupine. Primerjava anket pred kampanjo in po njej bi morala dati rezultat v 
obliki absolutnega števila ljudi, ki so pridobili novo znanje. 

Možne so tudi druge metode anketiranja. Vendar morajo biti ustrezno obrazložene in morajo doseči 
isti cilj. 
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Priloga IV: Podatki o reprezentativnosti 

v skladu s členom 7 Uredbe (EU) 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljnjem 
besedilu TA) in členom 1 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1829 (v nadaljnjem besedilu 
DA) mora biti organizacija predlagateljica reprezentativna za svoj proizvod ali sektor. V spodnji 
preglednici je podan pregled možnosti, na podlagi katere je mogoče razglasiti 

reprezentativnost. Navedeni so členi iz DA in TA. 

 

Vrsta organizacije Merilo za reprezentativnost 

Trgovinska ali 
medtrgovinska 
organizacija, ki je 
ustanovljena v državi 
članici ali na ravni 
EU 

50-odstotni delež števila proizvajalcev ali 50 % obsega ali vrednosti tržne 
proizvodnje zadevnega proizvoda(-ov) ali sektorja 
(člen 1(1)(a)(i) DA), 

medpanožna organizacija, ki jo priznava država članica 
(člen 1(1)(a)(ii) DA), 

skupine, za katere veljajo sheme kakovosti EU: 50-odstotni delež količine ali 
vrednosti tržne proizvodnje proizvodov z registriranim imenom (člen 1(1)(b) 
DA). 

Organizacije 
proizvajalcev ali 
združenje 
organizacij 
proizvajalcev 

priznane s strani držav članic 
(člen 1(1)(c) DA). 

Organ 
agroživilskega 
sektorja 

– s ciljem in dejavnostjo informiranja o kmetijskih proizvodih in njihove 
promocije, 
– država članica mu je podelila jasno opredeljeno javno nalogo na tem 
področju,  
– ustanovljen je bili najmanj dve leti pred objavo razpisa, 
– vanj so včlanjeni predstavniki proizvoda ali sektorja 
(člen 7(1)(d) TA). 

 
Opišite, kako vaša organizacija izpolnjuje merila reprezentativnosti v zadevni državi članici ali na ravni 
Unije. Glede tega opišite: 
– vrsto in status vaše organizacije, npr. konzorcij X in Y, priznanje s strani države članice, predstavniki 
sektorja itd., 
– podatke o tržni proizvodnji, izvozu, prihodkih od prodaje, število proizvajalcev itd. 
Pri podatkih, ki jih navajate v utemeljitvi, navedite vire.  
 
Če vaša organizacija ni reprezentativna glede na zgoraj navedena merila, utemeljite, zakaj bi jo bilo 
treba po vašem mnenju šteti za reprezentativno. Nižji pragovi so sprejemljivi, če organizacija 
predlagateljica dokaže, da obstajajo posebne okoliščine, vključno z dokazi o strukturi trga, zaradi 
katerih bi organizacijo predlagateljico upravičeno šteli za reprezentativno za zadevne proizvode ali 
sektor (odstopanje od pravil o 50 % (člen 1(2) DA)). 
 
Če vaš predlog oddaja več kot ena organizacija predlagateljica, zberite vse opise v enem dokumentu. 
Obseg podatkov naj ne presega 2 000 znakov za vsako organizacijo predlagateljico. 
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Obrazec Chafea o finančni vzdržnosti
Jezik SL

Podatki o ukrepu in udeležencu

Naslov ukrepa

Št. predloga

Ime udeleženca

Skupaj prispevek EU Prispevek EU za udeleženca

Podatki o računovodstvu

Datum odprtja računa Datum zaprtja računa

Trajanje računa
Računovodenje na 
podlagi plačil Nov subjekt

Datum ustanovitve

Valuta € Euro Menjalni tečaj 
eura

1
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Obrazec Chafea o finančni vzdržnosti

Bilanca stanja za zadnji dve računovodski leti

Sredstva Denarna enota V EUR

1. Nevplačani vpisani kapital

2. Osnovna sredstva (2.1 + 2.2 + 2.3)

2.1 Neopredmetena osnovna sredstva

2.2 Opredmetena osnovna sredstva

2.3 Denarna sredstva

3. Obratna sredstva (3.1 + 3.2.1 + 3.2.2  + 3.3 + 
3.4)

3.1 Zaloge

3.2.1 Dolgoročne terjatve

3.2.2 Kratkoročne terjatve

3.3 Denarna sredstva na računu in v blagajni

3.4 Druga obratna sredstva

Skupaj sredstva (1 + 2 + 3)
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Obrazec Chafea o finančni vzdržnosti

Bilanca stanja za zadnji dve računovodski leti

obveznosti do virov sredstev Denarna enota V EUR

4. Kapital in rezerve (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)

4.1 Vpisani kapital

4.2 Rezerve

4.3 Preneseni poslovni izid preteklih let

4.4 Preneseni poslovni izid za poslovno leto +/-

5. Obveznosti (5.1.1 + 5.1.2 + 5.2.1 + 5.2.2)

5.1.1 Dolgoročne obveznosti do nebančnih ustanov

5.1.2 Dolgoročne obveznosti do bank

5.2.1 Kratkoročne obveznosti do nebančnih ustanov

5.2.2 Kratkoročne obveznosti do bank

Skupaj obveznosti do virov sredstev (4 + 5)
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Obrazec Chafea o finančni vzdržnosti

Izkaz poslovnega izida za zadnji dve računovodski leti

Izkaz poslovnega izida Denarna enota V EUR

6. Prihodki iz prodaje

7. Spremembe zalog +/-

8. Drugi poslovni prihodki

9. Stroški materiala in potrošnega materiala

10. Drugi stroški poslovanja

11. Stroški zaposlenih

12. Bruto dobiček iz poslovanja (6 + 7 + 8 + 9 + 
10 + 11)

13. Amortizacija in popravki vrednosti nefinančnih 
sredstev

14. Čisti dobiček iz poslovanja (12 - 13)

15. Finančni prihodki in popravki vrednosti finančnih 
sredstev

16. Dane obresti

17. Podobni stroški

18. Poslovni izid iz redne dejavnosti (14 + 15 - 16 
- 17)

19. Izredni prihodki in stroški +/-

20. Davki iz dobička +/-

21. Poslovni izid za poslovno leto (18 + 19 - 20)

Datum in podpis vodje računovodstva udeleženca ali nosilca podobne funkcije 
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Obrazec Chafea o finančni vzdržnosti
Za interno uporabo Chafea

Primarna merila

Kapital 1 Kapital > 0,2 x skupni prispevek EU
Kapital 0,2 x skupni prispevek EU

Kapital 2 Kapital > 0,2 x prispevek EU za udeleženca
Kapital 0,2 x prispevek EU za udeleženca

razmerje 1 Obratni kapital >0,00

        

Sekundarna merila

razmerje 2 Kapital in rezerve (brez vpisanega kapitala) >0

razmerje 3 Poslovni izid poslovnega leta >0

razmerje 4 Finančna neodvisnost >0

        

Za informacijo

razmerje 5 Bruto dobiček iz poslovanja >0

Skupaj sredstva = Skupaj obveznosti do virov sredstev
Skupaj sredstva Skupaj obveznosti do virov sredstev

        

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attache this document 
as it is, directly in SEP. 

  
Only flat PDF's (not dynamic PDF) is accepted. 

  
Please print and scan the document in PDF format or  

print it using the virtual Adobe printerif you have the professional version of Acrobat or 
another virtual printer 

for the submission 
  

CLICK HERE TO PRINT THE VERSION TO ATTACH TO SEP.
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Language EN

Detailed Budget Table

Acronym ID Proposal

Headings Years A. Direct personnel 
costs  

B. Direct cost of 
subcontracting

C. Other direct 
costs      TOTAL

1. Project coordination               

Personnel cost of the proposing organisation(s)               

Year 1

Year 2

Year 3

Other costs of project coordination                               

Year 1

Year 2

Year 3

TOTAL

2. Strategy                    

Communication strategy definition               

Year 1

Year 2

Year 3

Definition of campaign's visual identity               

Year 1

Year 2

Year 3

Market research               

Year 1

Year 2

Year 3

Other               

Year 1

Year 2

Year 3

TOTAL

3. Public relations

Continuous PR activities (PR office)               

Year 1

Year 2

Year 3

Press events               

Year 1

Year 2

Year 3

TOTAL
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Headings Years A. Direct personnel 
costs  

B. Direct cost of 
subcontracting

C. Other direct 
costs      TOTAL

4. Website, social media

Website setup, updating, maintenance               

Year 1

Year 2

Year 3

Social media (accounts setup, regular posting)               

Year 1

Year 2

Year 3

Other (mobile apps, e-learning platforms, webinars, etc.)               

Year 1

Year 2

Year 3

TOTAL

5. Advertising

Print               

Year 1

Year 2

Year 3

TV               

Year 1

Year 2

Year 3

Radio               

Year 1

Year 2

Year 3

Online               

Year 1

Year 2

Year 3

Outdoor, cinema               

Year 1

Year 2

Year 3

TOTAL

6. Communication tools

Publications, media kits, promotional merchandise               

Year 1

Year 2

Year 3

Promotional videos               

Year 1

Year 2

Year 3

TOTAL
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Headings Years A. Direct personnel 
costs  

B. Direct cost of 
subcontracting

C. Other direct 
costs      TOTAL

7. Events

Stands at trade fairs               

Year 1

Year 2

Year 3

Seminars, workshops, B2B meetings, trainings for trade/cooks, activities in schools               

Year 1

Year 2

Year 3

Restaurant weeks               

Year 1

Year 2

Year 3

Sponsorship of events               

Year 1

Year 2

Year 3

Study trips to Europe               

Year 1

Year 2

Year 3

Other events               

Year 1

Year 2

Year 3

TOTAL

8. Point-of-sale  (POS) promotion

Tasting days               

Year 1

Year 2

Year 3

Other: promotion in retailers' publications, POS advertising (shelf talkers, posters, etc.), promotion in canteens               

Year 1

Year 2

Year 3

TOTAL

9. Other activities

Other activities               

Year 1

Year 2

Year 3

TOTAL

10. Evaluation of results

Evaluation of results           

Year 1

Year 2

Year 3

TOTAL
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Headings Years A. Direct personnel 
costs  

B. Direct cost of 
subcontracting

C. Other direct 
costs      TOTAL

Indirect costs of POs

Indirect costs of POs (max. 4 % of direct personnel costs of POs)           

Year 1

Year 2

Year 3

TOTAL

Other eligible costs of PO

Other eligible costs of PO (audit certificates, guarantee for prefinancing, non-recoverable VAT)           

Year 1

Year 2

Year 3

TOTAL

  

Total all headings Year 1

Total all headings Year 2

Total all headings Year 3

GRAND TOTAL

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attache this document 
as it is, directly in SEP. 

  
Only flat PDF's (not dynamic PDF) is accepted. 

  
Please print and scan the document in PDF format or  

print it using the virtual Adobe printerif you have the professional version of Acrobat or 
another virtual printer 

for the submission 
  

CLICK HERE TO PRINT THE VERSION TO ATTACH TO SEP.
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Priloga VI: Dodatne informacije o merilih za dodelitev  

Kot je navedeno v razpisu, je del B vloge namenjen oceni predloga glede na merila za dodelitev. 

Konkretno bo vsak predlog ocenjen v skladu z merili in podmerili iz spodnje preglednice, prag pa bo 
določen tudi za vsako od glavnih meril za dodelitev. Podmerila, ki se bodo upoštevala pri ocenjevanju 
vsakega od glavnih meril za dodelitev:  

 
MERILA PODMERILA 

1.   Prispevek k splošnim  
in posebnim ciljem 

Možno število točk: 20 Prag: 14 

(a) Ustreznost predlaganih 
ukrepov za informiranje in 
promocijo glede na prednostne 
naloge, cilje in pričakovane 
rezultate, objavljene za 
ustrezno tematsko prednostno 
nalogo 

 Predlog je skladen s prednostnimi nalogami, cilji in pričakovanimi 
rezultati, objavljenimi za ustrezno tematsko prednostno nalogo. 

(b) Ustreznost predlaganih 
ukrepov za informiranje in 
promocijo glede na splošne in 
posebne cilje iz člena 2 Uredbe 
št. 1144/2014 

 Cilji predloga se nanašajo na enega ali več ciljev iz člena 2(2)(a), 
(b), (c) ali (d) Uredbe št. 1144/2014. 

(c) Ustreznost predlaganih 
ukrepov za informiranje in 
promocijo glede na namene iz 
člena 3 Uredbe (EU) 
št. 1144/2014 

 V predlaganih sporočilih je izpostavljena ena ali več značilnosti iz 
člena 3 Uredbe št. 1144/2014. 

(d) Razsežnost Unije, ki jo kaže 
program 

 Predlog ima razsežnost Unije tako glede vsebine sporočila kot 
vpliva: 
o vsebina sporočila: 

- glavno sporočilo Unije, evropski slogan, 

- sklicevanje na Evropo na splošno, na EU, SKP, 
zakonodajo EU, proizvode ali proizvodne standarde EU, 

- razširjanje informacij o posebnostih metod in proizvodov 
kmetijske proizvodnje v Uniji, zlasti v zvezi s shemami 
kakovosti EU (varnost hrane, sledljivost, pristnost, 
označevanje, hranilni in zdravstveni vidiki, dobrobit živali, 
varstvo okolja in trajnost, značilnosti kmetijskih in živilskih 
proizvodov, zlasti v zvezi z njihovo kakovostjo, okusom, 
raznolikostjo ali tradicijo), ter njihova promocija. 

o vpliv: 

- pokritost (npr. število in/ali sorazmerni delež ciljnih 
potrošnikov/uvoznikov/kupcev; na notranjem trgu, število 
pokritih držav članic),  

- program koristi drugim proizvajalcem EU iz istega 
proizvodnega sektorja. 

2.   Tehnična kakovost  Možno število točk: 40 Prag: 24 

(a) Kakovost analize (opis 
ciljnih trgov, izzivi za 
konkurente iz EU, 
ozaveščenost potrošnikov itd.) 

 Analiza temelji na obstoječih podatkih iz tržnih raziskav in/ali 
številčnih podatkih o uvozu/izvozu, navedenih v predlogu. 
 V analizi so izpostavljeni izzivi, s katerimi se bo predlog soočil 
(npr. upad potrošnje ali nizka ozaveščenost potrošnikov na 
notranjem trgu, uvozne možnosti na trgih tretjih držav). 
 V analizi je opisan konkurenčni položaj organizacij predlagateljic, 
drugih dobaviteljev iz EU in njihovih konkurentov iz tretjih držav. 
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 V analizi sta obravnavana struktura in delovanje distribucijskih 
kanalov. 
 Za trge v tretjih državah so navedeni pogoji za uvoz, kot so 
carinske in necarinske ovire. 

(b) Primernost programske 
strategije, cilji SMART, ključna 
sporočila 

 Cilji predloga se ujemajo s tržno analizo. 
 V predlagani strategiji so obravnavani izzivi, ugotovljeni v tržni 
analizi, strategija se ujema s cilji predloga. 
 Strategija je prilagojena vsem ciljnim trgom in ciljnim skupinam iz 
predloga. 
 Cilji predloga upoštevajo načelo SMART. 
 Predlagana raven vlaganja je upravičena glede na pričakovani 
donos (pri programih promocije) in/ali povečanje ozaveščenosti (pri 
programih informiranja). 
 Ključna sporočila so prilagojena ciljnim skupinam. 

(c) Jasen, podroben opis 
dejavnosti 

 Dejavnosti so dobro opisane in omogočajo odgovore na 
vprašanja: Kdo? Kaj? Kdaj? Kje? Zakaj? 
 Dejavnosti in stvarni rezultati so opisani dovolj podrobno, da je 
mogoče oceniti stroškovno učinkovitost dejavnosti. 
 Preglednica proračuna po dejavnostih je brez napak; proračun po 
dejavnostih se ujema s proračunom iz dela A obrazca za vlogo. 

(d) Primerna izbira dejavnosti 
glede na cilje in ciljne skupine, 
dopolnjevanje z drugimi 
zasebnimi in javnimi 
dejavnostmi, ki se izvajajo na 
ciljnem trgu 

 Če bo predlog potekal vzporedno z drugimi zasebnimi ali javnimi 
kampanjami, je zasnovan tako, da bo ustvarjal sinergije s temi 
kampanjami. 

(e) Kakovost predlaganih 
metod vrednotenja in kazalcev 

 V ocenjevanju mora biti zajeta študija za oceno rezultatov ukrepov 
promocije in informiranja, ki jo bo izvedel neodvisen zunanji organ. 

3.   Kakovost upravljanja Možno število točk: 10 Prag: 6 

(a) Organizacija projekta in 
struktura upravljanja 

 Jasno je opisana struktura upravljanja in pristojnosti osebja. 
 Jasno je opredeljena delitev nalog med izvajalskimi organi in 
vložniki. 
 Pri predlogih z več vložniki so pristojnosti različnih partnerjev pri 
izvajanju predloga jasno opredeljene ter so v skladu z njihovim 
strokovnim znanjem in tehnično zmogljivostjo. 
 Opredeljena je notranja strategija usklajevanja v smislu odnosov z 
različnimi partnerji in izvajalskimi organi. 
 Financiranje predloga je jasno opisano tako glede zagotavljanja 
likvidnosti kot tudi celotnih sredstev za predlog. Če je 
samopreverjanje finančne vzdržnosti pokazalo slabo finančno 
vzdržnost, je pojasnjeno, kako bodo zagotovljena lastna sredstva 
(npr. s posebnimi prispevki članov organizacije za projekt).  

(b) Mehanizmi nadzora 
kakovosti in obvladovanje 
tveganj 

 Opredeljeni so ustrezni postopki za nadzor nad delom izvajalskih 
organov in drugih podizvajalcev. Potekalo bo spremljanje kakovosti 
stvarnih rezultatov ter upoštevanja rokov in proračuna. 
 Ugotovljena so večja tveganja, ki bi lahko ovirala rezultat projekta, 
in predstavljeni so ukrepi za njihovo ublažitev. 

4.   Stroškovna učinkovitost Možno število točk: 30 Prag: 18 

(a) Uravnotežena razdelitev 
proračuna glede na področje 
dejavnosti 

 Proračun je učinkovito razdeljen med več dejavnosti. 
 Različnim dejavnostim je dodeljeno dovolj proračunskih sredstev, 
da bo mogoče doseči rezultat, katerega vpliv bo skladen z opisano 
strategijo in kazalniki. 

(b) Skladnost med predvidenimi 
stroški in ustreznim opisom 

 Stroški dejavnosti so v sorazmerju z opisom in obsegom 
navedenih dejavnosti. 
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dejavnosti  Stroški na enoto za posamezne dejavnosti so primerljivi z 
običajnimi tržnimi cenami. 

(c) Realna ocena glede 
oseb/dni za dejavnosti, ki jih bo 
organizacija predlagateljica 
izvajala, vključno s stroški 
koordiniranja projekta 

 Število delovnih dni, načrtovanih za dejavnosti, ki jih izvaja 
vložnik, je v sorazmerju z njegovo vključenostjo v izvajanje 
predloga. 

SKUPAJ Možno število točk: 100 Prag: 62 
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