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KJE DOBITI INFORMACIJE?

htp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.mizs.gov.si/

KDO LAHKO SODELUJE?
 Praviloma vsakdo (preveri delovni program)
 v Evropi in ostalem svetu – pravna ali fizična oseba
 registracija na portalu za prijavitelje
• PIC – Participant Identification Code (obstoječi PIC ostajajo)

 Minimalni pogoji za sodelovanje (Rules for participation)
 najmanj tri neodvisni udeleženci iz treh različnih držav (države članice ali
pridružene države)
 vključenost SME je kriterij evalvacije
 določbe v delovnih programih

KDO JE UPRAVIČEN DO FINANCIRANJA?
 Vsi udeleženci iz držav članic ali pridruženih držav in upravičenci iz
tretjih držav , ki so navedeni v posameznem delovnem programu
 Države z visokim BNP/preb po klasifikaciji Svetovne banke praviloma
niso upravičene do financiranja EK
 USA, Kanada, Japonska, Južna Koreja, Singapur, Avstralija, Nova Zelandija, Tajvan,
Hong Kong, Makao, Vatikan, San Marino, Monako in Andora; Brazilija, Rusija, Indija,
Kitajska, Mehika
 Financiranje EK je kljub temu mogoče, če:
• obstaja poseben dogovor med EK in tretjo državo
• so v delovnem programu jasno navedene določbe
• sodelovanje je bistvenega pomena za projekt in brez financiranja EK ni
mogoče

 Švica

MODELSKA POGODBA - GA

STRUKTURA POGODBE
Poglavje 1: Splošno
Predmet dogovora

Poglavje 2: Predmet pogodbe
Predmet pogodbe, trajanje, predvideni proračun

Poglavje 3: Sofinanciranje
Največja vrednost sofinacniranja, stopnja povračila, upravičeni stroški

Poglavje 4: Pravice in obveznosti
Izvajanje projekta / ukrepa: sredstva, prispevki v naravi, sklenitev pogodb s podizvajalci
Administracija: poročanje, plačila, revizije
Rezultati: pravice dostopa, zaščita rezultatov, izkoriščanje, razširjanje
Drugo: enakost spolov, etika, zaupnosti

Poglavje 5: Delitev vlog
Vloge in odgovornosti, notranje ureditve

Poglavje 6: Zavrnitev, znižanje, kazni, odpoved, itd
Zavrnitev, znižanje, izterjava in kazni
Začasna prekinitev in zaključek projekta

Poglavje 7: Končne določbe
Pristop, začetek veljavnosti, spremembe, ki se uporablja zakon

ANEKSI K POGODBI
• Annex I: Opis dejavnosti
• Annex II: Okvirni proračun

• Annex III: Pristopna izjava
• Annex IV: Računovodski izkazi

• Annex V: Potrditev računovodskih izkazov
• Annex VI: Potrditev metodologije

STROŠKI
Dejanski

Stroški na
enoto

Pavšalni

Lump sum

• Dejansko nastali stroški, prepoznavni in preverljivi,

razvidni iz računovodskih izkazov, itd
• Fiksni zneski na enoto
• Primer: SME lastnik – stroški na enoto

• Odstotek se izračuna na podlagi upravičenih stroškov
• Primer: posredni stroški = 25% neposrednih stroškov

• Skupni znesek za kritje celotnih stroškov projekta ali eno
kategorijo stroškov
• Primer: 1. faza instrumenta za SME

STROŠKI DELA
 Izračun stroškov dela
 Model dejanski stroškov dela
 Model stroškov na enoto:
• izračun s strani upravičenca v skladu z njegovimi
običajnimi računovodskimi praksami – povprečni
stroški zaposlenih
• za lastnike SME in fizične osebe, ki ne prejemajo
plače

 Dodatno nagrajevanje
•

za neprofitne organizacije do 8.000 EUR / leto / zaposleni

 Manj zahtev za pisanje časovnic
•

časovnice niso obvezne za raziskovalce, ki delajo izključno na
projektu

IZRAČUN STROŠKOV DELA

OPRAVLJENE
URE

ČASOVNICE

URNA
POSTAVKA
EUR / uro

DODATNO
NAGRAJEVANJE

FORMULA ZA DEJANSKE
SAMO ZA NEPROFITNE
STROŠKE OZ STROŠKE NA
ORGANIZACIJE
ENOTO KADAR TO DOVOLJENO

PLAČA
PLAČA SKUPAJ
PLAČA

„OBVEZNA DOPLAČILA"

OSNOVNA
PLAČA

• Določeno z zakonom oz pogodbo
za plačilo glavne dejavnosti
zaposlenega
• Plačilo ni predmet diskrecije s
strani delodajalca
• Ni vezano na določen projekt
Primeri: 13. plača, dodatki za delo
pod posebnimi pogoji, etc.

URNA POSTAVKA

DODATNO
NAGRAJEVANJE

OSTALI BONUSI
• Upravičeni samo za
neprofitne pravne osebe
• V skladu s posebnimi merili
za upravičenost
• Lahko se uporablja za
sodelovanje na posebnem
projektu

IZRAČUN URNE POSTAVKE
letni stroški dela
urna postavka = ________________________________
letno število produktivnih delovnih ur

POZOR: Urna postavka se izračuna tako, da so osnova za podatke
zaključnega poslovnega / finančnega leta.
Če ob koncu obdobja poročanja tekoče finančno leto še zaključeno, se
uporabi urna postavka, ki je izračunana za zadnje zaključeno poslovno leto.

LETNO ŠTEVILO DELOVNIH UR
1. 1.720 ur za polni delovni čas oz sorazmerni del
2. dejanske delovne ure izračunanih na način:
letno število delovnih ur posameznika
+
nadure
odsotnosti
3. standardno število delovnih ur – min 90%
standardnih delovnih ur

DODATNO NAGRAJEVANJE
 delo v osnovi drugačno od dela, ki je plačano na podlagi
pogodbe o zaposlitvi – razlika mora biti relevantna in
preverljiva
 mora biti sestavni del običajne prakse nagrajevanja in v
skladu z nacionalno zakonodajo
 samo za neprofitne organizacije
 gre za plačilo za dodatno delo oz ekspertizo
 kriteriji morajo biti:
• objektivni
• splošno uporabni
• ne glede na vir financiranja

RAZISKOVALNA INFRASTRUKTURA
Stroški uporabe opreme so lahko neposredni stroški:
 amortizacija opreme / infrastrukture
 stroški najema oz leasinga opreme / infrastrukture
 stvarni vložek (in- kind contribution) proti plačilu
 stroški nakupa opreme / infrastrukture (če ta opcija obstaja –
izjema!)

Izjema: stroški opreme / infrastrukture, ki so že kriti kot lumsum ne smejo biti vključeni med neposredne stroške

TRETJE OSEBE
KDO JE TRETJA OSEBA?
(ang. legal entity)Pravni subjekt, ki na podlagi ustreznega pravnega razmerja
opravlja delo na projektu, dobavlja material ali opravlja storitev v povezavi s
projektom; ne podpisuje GA
OBLIKE TRETJIH OSEB
1. neposredno opravljajo delo na projektu
–
–

2.

ostale tretje osebe, ki dobavijo material, blago ali storitev
–
–
–

3.

povezane / odvisne tretje osebe (ang. affiliated entity)
tretja oseba, ki je pravno povezana z upravičencem (ang. legal link)
dobavitelji materiala , blaga in storitev
prispevki tretjih oseb v naravi (za plačilo / brezplačno) (ang. in-kind contribution
provided by third parties)
podizvajalci (ang. subcontracting)

finančna podpora tretjim osebam – izjemoma! (ang. financial support to
third parties)

POGODBA - PODIZVAJALCI

UPRAVIČENEC

• ekonomsko najugodnejša ponudba;
najnižja cena

• brez konflikta interesa

POGODBA
blago / storitve

• cena
• vključeni v izračun posrednih stroškov
(25%)
• člen 10 MGA
• vsebinsko zaokrožena celota

PODIZVAJALCI

• ekonomsko najugodnejša ponudba;
najnižja cena
• brez konflikta interesa
• ocenjeni stroški in naloge v Annex 1
• izključeno iz izračuna posrednih
stroškov (25%)
• člen 13 MGA

POVEZANE TRETJE OSEBE
 pravna povezava z upravičencem (npr. partnerska in
povezana podjetja)
 osnova za sodelovanje ni pogodba
 stroški povezane tretje osebe
 prispevek v projektu – Annex 1
 ocena stroškov – Annex 2
 stroški - preverljivi in razvidni v izkazih povezane
tretje osebe
 člen 14 MGA

BLAGO, STORITVE - nadaljevanje
 nabava blaga in storitev mora temeljiti na:
• ekonomsko najugodnejša ponudba
• najnižji ceni

 pogodbe z vrednostjo večjo od 60.000 EUR
• EK lahko postavi dodatne pogoje – definirano bo v delovnih programih
• Primer: določeno najmanjše število prejetih ponudb

 naročnik (s področja javnega prava) mora poleg teh minimalnih
pogojev upoštevati tudi nacionalno zakonodajo s področja
javnega naročanja

POSREDNI STROŠKI
posredni stroški - pavšalni znesek = 25% neposrednih stroškov
kaj se ne vključi v 25%:
 pogodbe s podizvajalci
 stvarni vložki tretjih oseb, ki jih zagotavljajo tretje osebe in se
ne uporabljajo v prostorih upravičenca
 plačila tretjim osebam
 lump sum oz stroški na enoto za posebne kategorije stroškov, ki
vključujejo tudi posredne stroške

DDV
Neodbitni DDV
je upravičen strošek pri stroških proizvodov in storitev v primeru,
da je njihov nakup namenjen izrecno oz. posebej za ukrep oz.
projekt

NEUPRAVIČENI STROŠKI
stroški, ki niso v skladu s členi GA 6.1 do 6.4
 stroški v povezavi z donosom na kapital
 dolg in stroški odplačevanja dolga
 prihodnje izgube ali dolgovi
 dolgovane obresti
 dvomljivi dolgovi
 izgube zaradi valutnih tveganj oz
 bančni stroški, ki jih banka upravičenca zaračunavajo za prenos
sredstev iz Komisije oz. agencije
 prekomerni ali nepotrebni izdatki
 odbitni DDV
 stroški, ki nastanejo v času zadržanja izvajanja ukrepa (GA člen
49)

PRIJAVA PROJEKTA – NAČRTOVANA SREDSTVA

PLAČILA - PREDPLAČILA
Čas za plačilo

Predplačilo

Od kdaj – časovni roki za
plačilo

30 dni

Kasnejši datum – med
začetkom in začetkom
veljavnosti

90 dni

Od prejema vmesnega
poročila

5% pogodbene vrednosti za jamstveni sklad

Vmesna plačila

→ temelji na finančnih izkazih(prispevek EU = odobreni upravičeni stroški * stopnja povračila)
→ limit = 90 % pogodbene vrednosti(zadržanje 10%)

Končno plačilo

90 dni

Od prejema končnega
poročila

POTEK AKTIVNOSTI V KONZORCIJU
Dogovor med
partnerji

Razips

Memorandum of
understanding

Oddaja prijave

Draft CA

Evalvacija

Podpis CA

Podpis GA

Koristne povezave
•
•
•

MIZŠ in Obzorje 2020: http://www.mizs.gov.si/si/obzorje2020
Obzorje 2020: http://ec.europa.eu/research
Participant portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Nacionalna kontaktna oseba
Mojca Boc

NCP mrežo tvorijo predstavniki

