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LIFE14 CAP/SI/000012 

Program 3. delavnice za pisanje prijav 

   Sklop: Uvod    

Trajanje Naslov sklopa Nosilec sklopa 

08.30 – 09.00 Registracija udeležencev in pogostitev s kavo Špela Žohar, Janja Samec 

09.00 – 09.30 Uvod v usposabljanje in pregled pretekle delavnice 
Nives Nared 

Danilo Šteblaj 

09.30 – 11.20 Priprava finančnih tabel Dejan Zupanc 

11.20 – 11.40 Odmor Gostinstvo Femec 

11.40 – 12.40 Monitoring projekta in kazalniki uspešnosti Tatjana Orhini Valjavec 

12.40 – 13.00 Ocenjevanje LIFE projektnih predlogov Laura Giappichelli 

13.00 – 13.45 Kosilo Gostinstvo Femec 

13.45 – 14.45 Vodenje projekta 
Julija Škarabot Plesničar 

Aleš Plesničar  

14.45 – 15.15 Čas za dodatna vprašanja in zaključek 
Julijana Lebez Lozej  

Nives Nared 

13:44 
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  Sklop: Uvod 

PREGLED PRETEKLIH DELAVNIC 

 

13:44 
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Program 3. delavnice za pisanje prijav 

   Sklop: Priprava finančnih tabel    
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11.40 – 12.40 Monitoring projekta in kazalniki uspešnosti Tatjana Orhini Valjavec 

12.40 – 13.00 Ocenjevanje LIFE projektnih predlogov Laura Giappichelli 
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Priprava finančnih 

tabel 

Ljubljana, 13.  junij 2017 

Dejan Zupanc 
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 Sklop: Priprava finančnih tabel  

O čem bomo govorili? 

Predvsem o financah 

Načinu določanja finančnih 

podatkov 

Načinu vnosa finančnih podatkov v 

prijavnico  
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 Sklop: Priprava finančnih tabel  

Kdo lahko sodeluje? Finančna sposobnost 

o Poenostavljena finančna izjava  (Excel) 

o Najnovejša bilanca stanja 

o Izkaz poslovnega izida 

o EU prispevek > 750.000 EUR  Revizijsko poročilo  

o Načrt upravljanja / Poslovni načrt za vsaj 12 mesecev 

o Bančna garancija  

-------------------------------------------------------------------------------- 

o Public Body Declaration za javne inštitucije 

o Faza finančne izbire – zasebne inštitucije 
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 Sklop: Priprava finančnih tabel  

Faze dodelitve sredstev programa LIFE: 

o Skladnost proračuna : Predlagane akcije 

o Stroškovna učinkovitost  

o Finančni prispevek upravičencev / sofinancerjev 

o Izdatki skladni z Vzorčnim sporazumov in Uredbo LIFE 

o Transparentnost 

o Vključevanje proračuna za vodenje projekta 

 

o Finančna skladnost in kakovost (AW2)  10/20 
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 Sklop: Priprava finančnih tabel  

Faze dodelitve sredstev programa LIFE: 

o Finančni okvir projekta je zadosten za izvedbo projektnih akcij; 

o Visok delež (66 %) stroškov dela  

o Status  prototipa slabo  opravičljiv, !!!          Infrastruktura  

(amortizacija), 

o Value for money (vprašljivo), 

o Opis potnih stroškov, ni jasne povezave med opisi akcij 

o Strošek (external) v F tabeli, ni pa povezane akcije  

o Lump sum ocene stroškov, strošek pisarne, več stroškov v  napačnih 

kategorijah 

 

o Finančna skladnost in kakovost (AW2)  12/20 

PRIMER !!! 
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 Sklop: Priprava finančnih tabel   

OPTIMALNA VIŠINA PRORAČUNA 

 

 

čas stroški 

Kakovost (vsebine) 

po Solvero Zagotavljanje: 

 

- Rezultatov 

- Dodane vrednosti 

ravnotežje 
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 Sklop: Priprava finančnih tabel  

VIŠINA SOFINANCIRANJA EU:   

60% UPRAVIČENIH STROŠKOV 

 

DRUGI VIRI FINANCIRANJA: 

- LASTNA SREDSTVA PARTNERJEV 

- MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

- OSTALI SOFINANCERJI 
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Predstavitev razpisa LIFE 2017 – NOVOSTI: OKOLJE IN UČINKOVITA RABA 

VIROV in OKOLJSKO UPRAVLJANJE IN INFORMACIJE 

NOVOSTI TEHNIČNEGA IZPOLNJEVANJA OBRAZCEV 

 F obrazci  finančni prijavni obrazci 

 Obrazec F 4a  (Bodoči) lastnik infrastrukture bi moral biti  vključen kot 

projektni partner 

 Obrazec F 7 Neposredni stroški, ki ne spadajo v nobeno drugo kategorijo, naj bodo  

vključeni v ta tip stroškov 

 Obrazec F 8 Ločevanje financiranja redne dejavnosti organizacije od projektnih  

aktivnosti 
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F OBRAZCI 
 

Podroben finančni povzetek vrst upravičenih stroškov  
 
Katere podsklope vsebuje: 
 
Neposredni (direktni) stroški  Posredni (indirektni) stroški 
 
F1 – Direktni stroški osebja  F8 – Režijski stroški (overheads) 
F2 – Potni stroški 
F3 – Zunanje storitve 
F4a – Strošek infrastrukture 
F4b – Strošek opreme 
F4c – Strošek prototipa 
F6 – Strošek potrošnega materiala 
(consumables) 
F7 – Ostali stroški 
 
 
 
 
 
 

 Sklop: Priprava finančnih tabel   
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Splošne opombe 
 

 
 
 
 

 Zaokroževanje stroškov na cela števila, brez decimalk 
 

 Poslovanje med PP, povezanimi osebami (ZGD) 
 

 Notranja zaračunavanje dovoljeno, vendar… (bolje opustiti) 
 

 DDV:  Upravičen strošek 
 
 

 Sklop: Priprava finančnih tabel   
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F1 – Direktni stroški osebja 
 
 
 
 
 
 

 
 Izračun dnevne postavke 
 
(Bruto II + prevoz + malica + regres 
+ nagrade + 13., 14. plača) 

 Sklop: Priprava finančnih tabel   
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F1 – Direktni stroški osebja 
 
 
 
 
 
 

 
 Stroški dela za JU 

 
 Razporeditev osebja (pogodba, aneks, pismo) 

 
 Pravilo 2%  

 
 

 
 
 

 Sklop: Priprava finančnih tabel   

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/LIFE_2_percent_rule.pdf
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F2 – Potni stroški 
 
 
 

 Dejanski potni stroški (letalska vozovnica, vlak, kilometrina) 
 Dnevnice ali direktno plačilo za prehrano 
 Hotelske storitve 
 Lokalni transport 
 Izračun vedno za eno osebo  
 
! Predvideti potne stroške za 2 osebi za udeležbo na kick-off srečanju v Bruslju 
 
 
 

 Sklop: Priprava finančnih tabel   
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F3 – Stroški zunanjih storitev 
 
 
 

Omejitev na 35 % stroškov projekta (izjeme)  200 znakov 
 Zunanje storitve v obliki  

•  storitev 
•  najema opreme ali infrastukture 
•  izdelava spletne strani 
•  kratkoročni najem zemljišča 

(Primer: oblikovanje logotipa, izdelava dis. načrta, spletna stran, izdaja knjig, najem  
prostora, catering) 

 Sklop: Priprava finančnih tabel   
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F4 – Trajne dobrine 
 
 
 

F4a – Infrastrukturni stroški (25 %) 
F4b – Oprema (50 %) 
F4c – Prototip (100 %) 
 
 
Splošne značilnosti: 
 
- Spadajo samo trajne dobrine 
- Pri opremi in infrastrukturi navesti dejanski stroške in strošek amortizacije 
- Amortizacija že pridobljenih trajnih dobrin ne spada med upravičeni strošek 
- Lastnik ozr uporabnik infrastrukture mora biti PP 

 Sklop: Priprava finančnih tabel   
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F4a – Infrastuktura 
 
 
 

- Upravičen strošek v višini 25 % dejanskih stroškov, 
amortizacija 
 

- Manj kot 500.000 EUR za en infrastrukturni objekt  
 

- Lastnik ozr uporabnik infrastrukture mora biti PP 
 
 
    

 Sklop: Priprava finančnih tabel   
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   F4b – Oprema 
 
 
- Upravičen strošek v višini 50 % dejanskih stroškov, amortizacija 

 
- Računalnik, merilna oprema, programska oprema, kosilnica 

 Sklop: Priprava finančnih tabel   
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F4c – Prototip 
 
 
 

 
- Infrastruktura / Oprema, ki še ni bila na  trgu, je 

ni bilo v prodaji kot serijski produkt 
 

- Ne sme biti v komercialni rabi v času trajanja 
projekta 
 

- Oprema (F4b), ki se navezuje na uporabo za 
delovanje Prototipa spada v to kategorijo stroškov 
 

 Sklop: Priprava finančnih tabel   
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F6 – Potrošne dobrine 
 
 
 
 
- Stroški se navezujejo na nakup, izdelavo, popravilo ali uporabo izdelkov, ki niso 

vključeni v F4 
 

- Primer: 
• Material za poiskuse, 
• Hrana za živali, 
• Gradivo za disseminacijo 

 
-  Izredna navezava na aktivnosti v posameznih akcijah, upoštevati pri opisu 
 

 Sklop: Priprava finančnih tabel   
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F7 – Ostali stroški 
 
 
 

Vsi stroški, ki ne spadajo v katero drugo skupino stroškov 
 
- Primer: 

• Bančne storitve, 
• Plačilo udeležbe na konferenci, 
• Zavarovanje  trajnih dobrin, 
• Plačilo potnih stroškov zunanjim sodelavcem 
• Revizija (če je prispevek EK več kot 325.000 EUR) 

 
-  Izredna navezava na aktivnosti v posameznih akcijah, upoštevati pri opisu 

 Sklop: Priprava finančnih tabel   
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F8 – Režijski stroški (Overheads) 
 
 
 
 
 
- Pavšalni znesek v višini do 7% priznanih neposrednih (direktnih) stroškov  
 (brez stroškov nakupa zemljišč oziroma dolgoročnega najema) 
 
 

 Sklop: Priprava finančnih tabel   
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DELO V SKUPINAH 

Sklop: Priprava finančnih tabel 13:44 


