Priloga 4

Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh
in poročanju Standardni projekti – št. 03/2011
Manuale sull’ammissibilità della spesa, gli Aiuti
di Stato e la rendicontazione
Portorož, 21. 4. 2011

Michela Giarle & Danijela Kos
Skupni tehnični sekretariat
Segretariato Tecnico Congiunto

Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in
poročanju Standardni projekti - št. 03/2011
¾ Splošne značilnosti izdatkov
¾ Pripravljalni izdatki
¾ Kategorije izdatkov
¾ Obveznosti upravičencev v zvezi z ukrepi informiranja in obveščanja
javnosti
¾ Javno naročanje: - slovenski upravičenci
- italijanski upravičenci
¾ Postopek poročanja
Uvod:
Podrobneje bo priročnik ter postopek poročanja predstavljen v okviru
delavnic, ki bodo namenjene upravičencem sofinanciranih projektnih
predlogov.
Splošna predstavitev Priloge 4 javnega razpisa, s poudarkom na značilnostih
upravičenih izdatkov, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi projektnega
predloga.
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Splošne značilnosti izdatkov
povezani s projektnimi aktivnostmi in neposrednimi učinki, ki se izvajajo na
območju določenem v javnem razpisu, prispevajo k doseganju ciljev
projekta, so navedeni v Prijavnici in v odobrenem finančnem načrtu;
so nastali neposredno VP ali PP (samo računi oz. drugi dokumenti enake
dokazne vrednosti izdani VP ali PP) - velja za italijanske upravičence;
so nastali neposredno pri upravičencih (samo računi oz. drugi dokumenti
enake dokazne vrednosti izdani upravičencem), razen če slovenska
nacionalna zakonodaja ne določa drugače – velja za slovenske
upravičence;
utemeljeni in dokumentirani z ustreznimi originalnimi računi oz. drugimi
dokumenti enake dokazne vrednosti (oziroma kopijo enako originalu samo za italijanske upravičence) izdani upravičencem (izjeme so
dovoljene le za slovenske upravičence v primerih in na način, ki ga
določa slovenska nacionalna zakonodaja) in so bili dejansko plačani.
Računi oz. drugi dokumenti enake dokazne vrednosti morajo biti
jasno dodeljeni programu in projektu (akronim);
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Splošne značilnosti izdatkov
ustrezajo plačilom, ki so jih izvedli upravičenci in so dokumentirana v
ustreznih računovodskih evidencah;
dejansko plačani v obdobju določenem v Pogodbi o dotaciji sofinanciranja;
jih je potrdila prvostopenjska kontrolna enota;
niso sofinancirani iz drugih sredstev EU/nacionalnih ali ostalih javnih
sredstev. V primeru dvojnega sofinanciranja mora upravičenec ustrezni
znesek sofinanciranja iz programa vrniti;
so spoštovana določila Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 kot je navedeno
v poglavju 13, ki določa obveznosti upravičencev v zvezi z ukrepi
informiranja in obveščanja javnosti.
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Splošne značilnosti izdatkov

izjemoma upravičeni izdatki, ki nastanejo izven upravičenega območja
določenega v javnem razpisu:
¾izdatki nastali pri upravičencih kot so navedeni v drugi točki 7. poglavja
javnega razpisa, ki se nahajajo izven območja določenega v javnem
razpisu, v primeru, da z izvedenimi aktivnostmi ustvarjajo takojšen učinek
na upravičenem območju in je njihova vključenost potrebna za
doseganje ciljev projekta.

Koristnost udeležbe PP, ki se nahajajo izven upravičenega območja
določenega v javnem razpisu št. 03/2011, je potrebno jasno dokazati.
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Splošne značilnosti izdatkov
OBDOBJE UPRAVIČENIH IZDATKOV
V okviru Operativnega programa je obdobje upravičenih izdatkov projekta:
od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2015.

Upravičeni so naslednji izdatki:
a) »Pripravljalni izdatki« med 1. 1. 2007 in dnem predložitve Prijavnice.
Pripravljalni izdatki ne smejo preseči 5% skupnih upravičenih izdatkov
projekta, vendar ne več kot 20.000,00 EUR. V primeru, da projekt
zapade pod pravila o državnih pomočeh pripravljalni izdatki niso
upravičeni.
b) Za vse projektne aktivnosti ki se ne uvrščajo v kategorijo “pripravljalni
izdatki”, kot prvi možni datum se šteje 23. april 2010 in datumom
zaključka projektnih aktivnosti.
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La strategia di Comunicazioe
PRIPRAVLJALNI
IZDATKI

PRIPRAVLJALNI IZDATKI
¾izdatki za »pripravljalne aktivnosti«,
¾izvedene pred predložitvijo Prijavnice
¾obdobje med 1. 1. 2007 in dnem
predložitve Prijavnice
¾ne smejo preseči 5% skupnih
upravičenih izdatkov projekta
¾ne več kot 20.000,00 EUR

PROJEKTNI IZDATKI
¾aktivnosti izvedene v obdobju
izvajanja projekta
¾obdobje kot opredeljeno v
Pogodbi o dotaciji sofinanciranja
¾v skladu s pravili posameznih
kategorij izdatkov tako kot
opredeljene v Priročniku

¾izdatki plačani in vključeni v prvo
vmesno poročilo

Datum začetka ustreza začetku
izvajanja projektnih aktivnosti, prvi
možni datum začetka se šteje 23.
april 2010

V primeru, da projekt zapade pod
pravila o državnih pomočeh
pripravljalni izdatki niso upravičeni!

Datum zaključka je datum, do
katerega morajo biti zaključene
vse projektne aktivnosti
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PRIPRAVLJALNI IZDATKI
Pripravljalni izdatki so upravičeni:
¾ so nujno potrebni za pripravo predloga projekta;
¾ so predvideni v Prijavnici (del B.6 - poseben delovni sklop
namenjen pripravljalnim izdatkom in del F);
¾ pripravljalne aktivnosti so bile izvedene v obdobju med 1.
januarjem 2007 in dnem predložitve Prijavnice;
¾ pripravljalni izdatki so bili plačani najkasneje v 3 mesecih po
roku za oddajo vlog določenem v javnem razpisu in vključeni v
prvo vmesno poročilo;
¾ so dokazani z računi ali drugimi dokumenti enake dokazne
vrednosti;
¾ prvostopenjski kontroli so ob oddaji poročil predložena dokazila.
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PRIPRAVLJALNI IZDATKI
KATEGORIJA IZDATKOV:
¾ izdatki za organizacijo in udeležbo na pripravljalnih sestankih med
projektnimi partnerji zaradi priprave predloga projekta;
¾ izdatki za izdelavo tehnične dokumentacije (npr. študije izvedljivosti in
dovoljenja) ali posebnih raziskav, potrebnih za pripravo projekta;
¾ izdatki za prevajanje in pripravo Prijavnice.
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DDV
NAVODILA ZA SLOVENSKE IN ITALIJANSKE UPRAVIČENCE
DDV je upravičen izdatek v okviru projekta le, če za upravičenca predstavlja
strošek in ga ne more pridobiti povrnjenega od države:
a) SLOVENSKI UPRAVIČENCI: morajo predložiti ustrezno potrdilo o statusu
oz. odbitnem deležu DDV upravičenca na projektu, ki ga izda pristojni
davčni urad. Predložijo potrdilo samo v primeru, ko uveljavljajo DDV kot
upravičen izdatek v okviru projekta.
b) ITALIJANSKI UPRAVIČENCI: ki nimajo DDV-ja povračljivega od države,
morajo sami predložiti izjavo o statusu DDV-ja, podpisano s strani
pooblaščene osebe upravičenca.
Potrdilo o statusu oziroma odbitnem deležu DDV upravičenca na projekt
oziroma izjavo o statusu DDV mora upravičenec predložiti nacionalni
prvostopenjski kontrolni enoti ob prvem poročilu ter ob vseh morebitnih
spremembah.
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Kategorija izdatkov: Izdatki za delo zaposlenih
ITALIJANSKI UPRAVIČENCI
¾ osebje, zaposleno na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas
¾ osebje, zaposleno na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas
¾ osebje, zaposleno na podlagi pogodbe za projektno delo
¾ osebje, zaposleno na podlagi pogodbe o sodelovanju (v italijanskem
jeziku »Contratto di collaborazione coordinata e continuativa«).
¾ samo dejansko opravljene ure/dnevi za namen projekta
¾ sistem spremljanja opravljenega števila ur/dni (npr. mesečna časovnica)
¾ višina dejanskih stroškov dela na uro/ dan za potrebe projekta in skupna
višina dejanskih stroškov dela na uro/dan
¾ IZDATKI ZA POTOVANJA ZAPOSLENIH IN DNEVNICE
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Kategorija izdatkov: Izdatki za delo zaposlenih
SLOVENSKI UPRAVIČENCI
¾ pogodba o delovnem razmerju z organizacijo upravičenca
¾Izdatki za delo javnih uslužbencev, ki se le delno financirajo iz državnega
ali občinskega proračuna, so upravičeni, če je iz njihovih pogodb o zaposlitvi
ali drugega ustreznega dokumenta razvidno naslednje:
• vloga in naloge ter obseg dela na projektu,
• obdobje zaposlitve na projektu,
• znesek plačila za delo na projektu vključno z izjavo, da se delo na projektu
ne financira iz državnega/občinskega proračuna.
¾ število ur opravljenega dela na projektu in urna postavka
¾ Evidenca opravljenega dela: podpisana in žigosana mesečna časovnica in
dnevna časovnica
IZDATKI ZA POTOVANJA IN DNEVNICE: V skladu z uredbo o povračilu stroškov
za službena potovanja v tujino in zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z
delom in nekaterih drugih prejemkov.
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Kategorija izdatkov: Izdatki za delo zunanjih sodelavcev
SKUPNA DOLOČILA ZA SLOVENSKE IN ITALIJANSKE UPRAVIČENCE
Vsi izdatki za zunanje sodelavce: priložnostna dela, svetovanje, štipendije
(štipendije za storitvene in proizvodne dejavnosti neposredno povezane s
cilji projekta in veljajo samo za italijanske upravičence) in strokovnjaki, ki
niso vključeni v kategorijo izdatkov “Zaposleni”.
Projektni partnerji ne morejo nastopati kot zunanji izvajalci
Oddaja naročila zunanjim sodelavcem temelji na podlagi naročilnice ali
podpisane pogodbe.
Izbor zunanjega sodelavca je potrebno izvesti v skladu z zakonodajo o
javnem naročanju v posamezni državi.
Višina plačil zunanjim sodelavcem mora biti primerljiva z vrsto
opravljene storitve in strokovnim znanjem izvajalca ter ustrezati
tarifam, ki jih posredujejo ustrezne organizacije (honorar, ki ne presega
600,00 EUR/dan - brez davkov in prispevkov).
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Kategorija izdatkov: Izdatki za delo zunanjih sodelavcev
DOLOČILA ZA SLOVENSKE UPRAVIČENCE
Priložnostna dela:
¾ delo po avtorski pogodbi
¾ delo po podjemni pogodbi;
¾ delo preko študentskega servisa
Svetovanje in
Strokovnjaki, ki niso vključeni v kategorijo izdatkov “Zaposleni”.
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Kategorija izdatkov: Izdatki za srečanja

Izdatki za organizacijo srečanj
in NE
izdatki, ki so povezani z informiranjem
in obveščanjem
Upravičeni so na primer naslednji izdatki:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

najem prostorov za srečanja in izdatki za gostinske storitve;
najem opreme (npr. video projektor, kabina za tolmačenje);
storitve tolmačenja in prevajanja;
ostale storitve potrebne za organizacijo srečanj;
izdatki za tisk;
izdatki za prevoz udeležencev na srečanje, v kolikor niso že
predvideni v kateri izmed ostalih kategorij izdatkov.
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Kategorija izdatkov: Izdatki za opremo
NAVODILA ZA SLOVENSKE IN ITALIJANSKE UPRAVIČENCE

¾ oprema, namenjena podpori pri izvajanju projekta (npr.
računalniki, tiskalniki, projektorji) – upravičeni so stroški
amortizacije za obdobje trajanja projekta. Celotna nabavna
vrednost blaga je upravičena samo v primeru izključne uporabe
pri projektu in v primeru, da je obdobje amortizacije enako ali
krajše od obdobja trajanja projekta;
¾ oprema, ki je neposredno povezana s cilji projekta (npr.
specifična programska oprema, tehnični pripomočki) - polna
nabavna cena opreme.
Stroški amortizacije se obračunajo v skladu z zakonodajo
projektnega partnerja.
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Kategorija
Logotip
za manjše
izdatkov:
promocijske
Izdatki za gradbena
predmetedela,
(različica
nakup
št. 2)
zemljišč
in nepremičnin
Gradnja, nakup, obnova ali prenova so upravičeni izdatki,
ČE
so neposredno povezani s cilji projekta,
ČE
dokazujejo čezmejni vpliv, kakor tudi nujnost investicije v okviru
projekta.
¾ Upravičeni so v primeru, da so nepremičnine ali zemljišča v javni
lasti; v tem primeru izdatki za najem teh nepremičnin ali zemljišč
niso upravičeni.
¾ Naložba v infrastrukturo ostane lastništvo upravičencev vsaj 5 let
od datuma zaključka projekta, ki je določen v Pogodbi o dotaciji
sofinanciranja (vključno z morebitnim podaljšanjem izvajanja
aktivnosti).
17

Kategorija izdatkov: Izdatki za informiranje in obveščanje
Odgovornost upravičencev za informiranje javnosti
¾ Informiranje in obveščanje javnosti je bistveni del celotnega projekta.
Vsi projekti izvedeni s pomočjo Skupnosti morajo upoštevati pravila o
informiranju in obveščanju javnosti, opredeljena v Uredbi Komisije (ES)
št. 1828/2006, člen 8 in 9, vključno s spremembami Uredbe Komisije (ES)
št. 846/2009
Vse aktivnosti sofinancirane v okviru programa čezmejnega sodelovanja
morajo biti v skladu z Navodili za uporabo celostne grafične podobe Izvajanje ukrepov za informiranje in obveščanje javnosti o projektih,
predvidene v Komunikacijskem načrtu programa in objavljene na uradni
spletni strani programa http://www.ita-slo.eu/ ter skladne z objavljenimi
vzorci.
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Kategorija izdatkov: Izdatki za informiranje in obveščanje

¾

izdatki za organizacijo prireditev (konference, seminarji, delavnice ali
drugi podobni dogodki) namenjenih širjenju informacij in obveščanju
vseh potencialnih zainteresiranih organov/deležnikov;

¾

druge aktivnosti informiranja in obveščanja, neposredno povezane s
cilji projekta in navedene v delovnem sklopu Prijavnice z naslovom
”Komunikacijski načrt”.

Promocijsko gradivo (publikacije, CD-je, DVD, spletno stran itd.) je
potrebno pripraviti v slovenskem in italijanskem jeziku ter morebiti v
drugih jezikih EU.
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Kategorija izdatkov: Izdatki za informiranje in obveščanje
Za organizacijo prireditev so upravičeni naslednji izdatki:
¾ najem prostorov za srečanja in opreme, potrebne za izvedbo dogodka;
¾ honorar predavatelju v višini do največ 800,00 EUR/dan (brez davkov in
prispevkov) in izdatki za potovanja ter nastanitve v skladu s poglavjem 5;
¾ izdatki za prevoz udeležencev na srečanje, v kolikor niso že predvideni v
kateri izmed ostalih kategorij izdatkov;
¾ izdatki za tolmačenje in prevajanje;
¾ drugi izdatki za ostale storitve, potrebne za izvedbo dogodka;
¾ izdatki za gostinske storitve;
¾ izdatki za tisk in informativno promocijsko gradivo.
¾ Honorarji umetnikom niso upravičeni izdatek, če niso neposredno
povezani z vsebino projekta in njegovimi neposrednimi učinki.
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Kategorija izdatkov: Administrativni izdatki in ostali izdatki
Izdatki kot na primer:
¾ najem pisarniških prostorov,
¾ izdatki za servisiranje in vzdrževanje pisarniške opreme,
¾ izdatki za vzdrževanje poslovnih prostorov,
¾ poštni izdatki,
¾ izdatki za telefon, faks in internet,
¾ izdatki za vodo, energijo, ogrevanje, čiščenje, komunalne storitve,
¾ ….
maksimalno 5% skupnih upravičenih izdatkov projekta
Finančni izdatki in izdatki jamstev so upravičeni,
ČE SO
neposredno povezani s cilji projekta in izvedbo projektnih aktivnosti ali jih
je zahteval OU/Organ za potrjevanje v skladu s Pogodbo o dotaciji
sofinanciranja in/ali Pogodbo o partnerstvu.
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PRIHODKI

Prihodki nastali v okviru projekta so vse aktivnosti, ki vključujejo investicije
v infrastrukturo, za katere uporabo se plačuje pristojbino, ki jo krijejo
uporabniki ali vse aktivnosti, ki vključujejo prodajo ali oddajo zemljišč ali
nepremičnin, ali kakršnekoli druge storitve proti plačilu (npr. od prodaj,
najemnin, storitev, vpisnin/pristojbin ali drugih podobnih prihodkov).
Prihodki znižujejo osnovo za sofinanciranje v okviru programa.
Dva načina obravnavanja prihodkov:
¾prihodke se lahko oceni vnaprej - od upravičenih izdatkov odšteti samo
neto prihodek
¾ali izračuna naknadno v skladu s 55. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 in spremembami določenimi v Uredbi Sveta (ES) št. 1341/2008 vsi prihodki, ustvarjeni v 5 letih po zaključku projekta, odštejejo od
upravičenih izdatkov. Prihodek je potrebno spremljati samo za to obdobje.
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Javno naročanje
V skladu z 2. in 5. odstavkom 9. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 morajo
biti operacije, ki prejemajo sredstva iz skladov za obdobje 2007-2013, v
skladu z določbami sprejetih pogodbe in aktov ter s politikami Skupnosti,
vključno s tistimi, ki zadevajo oddajo javnih naročil.
Določila, ki jih je potrebno upoštevati:
¾Direktivo 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta in nadaljnje
spremembe ter Direktivo 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
31. marca 2004;
¾Kjer ne veljajo ali le delno veljajo direktive Skupnosti je potrebno
upoštevati tudi razlagalno sporočilo Komisije 2006/C 179/02 o zakonodaji
Skupnosti, ki velja za oddajo javnih naročil, ki niso zajeta ali so samo delno
zajeta v direktivah o javnih naročilih, in razlagalno sporočilo Komisije 2008/C
91/02 o uporabi zakonodaje Skupnosti v zvezi z javnimi naročili in
koncesijami za institucionalizirana javno-zasebna partnerstva.
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Javno naročanje
NAVODILA ZA ITALIJANSKE UPRAVIČENCE
Zakon o javnem naročanju za gradnje, storitve in blago (t.i. Zakon o
javnem naročanju), odobren z Zakonskim odlokom št. 163 z dne 12. aprila
2006 in posodobljen s spremembami
Zasebni subjekti, ki morajo delovati v skladu z Zakonom o javnem naročanju
morajo upoštevati II. DEL – POGODBE O JAVNIH NAROČILIH ZA GRADNJE,
STORITVE IN BLAGO V REDNIH SEKTORJIH. Naslov I POGODBE POMENA ZA
SKUPNOST, 32. člen Uprave naročnice in drugi subjekti ponudniki
Za javna naročila, za katera določbe teh direktiv ne veljajo ali veljajo le
delno, podrobneje za javna naročila, katerih zneski so nižji od mejnih
zneskov za uveljavljanje direktiv o “javnem naročanju”, mora uprava
naročnica upoštevati temeljne določbe, ki neposredno izhajajo iz določb
in načel Pogodbe ES, v skladu z ustaljeno sodno prakso Evropskega
sodišča.
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Javno naročanje
NAVODILA ZA ITALIJANSKE UPRAVIČENCE
Z namenom zagotavljanja upoštevanja teh načel je priporočljivo, da v zvezi z
operacijami, financiranimi iz Programa čezmejnega sodelovanje Slovenija–
Italija 2007-2013 , VP ali PP zahteva najmanj tri ponudbe.
V primeru, da se izbere ponudbo, ki ni najbolj ugodna z ekonomskega
vidika, bo potrebno opisati izbirni postopek in navesti razloge.

Nacionalna prvostopenjska kontrola za vsak posamezni možni predmet
dodelitve javnega naročila (storitve, gradnje, blago) ima pravico do
preverjanja upoštevanja zakonodaje Skupnosti in nacionalne zakonodaje za
celotni predvideni postopek.
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Javno naročanje
NAVODILA ZA SLOVENSKE UPRAVIČENCE
Upravičenci so dolžni spoštovati nacionalno zakonodajo na področju javnega
naročanja. Naročniki so določeni z nacionalnim zakonom na področju javnega
naročanja, upoštevati pa je potrebno tudi Direktivo 2000/18/ES z dne 31.
marca 2004 (v 9. točki 1. člena so določeni naročniki in natančneje tudi
subjekti javnega prava).
¾ upoštevanje temeljnih načel, na katerih temelji javno naročanje – za vse
subjekte zasebnega prava in ki niso naročniki po navedeni zakonodaji, ki
ureja javno naročanje
¾ za naročanje blaga in storitev, katerih vrednost presega znesek 20.000
EUR oziroma v primeru naročanja gradenj, katerih vrednost presega znesek
40.000 EUR - najmanj tri (3) ponudbe
¾Izbor ekonomsko manj ugodne ponudbe – pisna obrazložitev
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Državne pomoči
Dodelitev javnih sredstev v okviru programa mora biti v skladu s
postopkovnimi in materialnimi pravili o državnih pomočeh, ki veljajo v
času dodelitve javnih sredstev.
Pravila EU o državnih pomočeh se uporabljajo v vseh primerih, kadar ukrepi
izpolnjujejo vsa merila iz člena 87(1) Pogodbe, še posebno, kadar:
¾
¾
¾

se podjetju zagotavlja selektivna gospodarska prednost,
z javnimi sredstvi,
ki ima potencialen učinek na konkurenco in trgovino med državami
članicami.
Pravilo de minimis
Pravila o skupinskih izjemah
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Predstavitev postopka poročanja upravičencev
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Naše najboljše želje za uspešno pripravo projektnega
predloga!
I nostri migliori auguri per una buona proposta
progettuale!
Hvala za pozornost / Grazie per l’attenzione!
Organ upravljanja
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e
comunitarie
Via Udine 9 – 34132 Trieste, Italia
E-mail: adg.itaslo@regione.fvg.it

Skupni tehnični sekretariat
via Udine 9
34132 Trieste - Italia
tel.: +39 040 377 5993
fax: +39 040 3775907
E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it
Slovenska info točka
Služba Vlade republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko – Regionalna pisarna Štanjel
Štanjel 1a, 6222 Štanjel - Slovenija
Tel. (+386) 5 7318 533 Fax (+386) 5 7318 531
E-mail: anton.harej@gov.si

