PRIROČNIK ZA UČINKOVITO
ČRPANJE FINANČNIH VIROV

UVOD
Spoštovani.
Izvedba projekta s pomočjo EU in Slo virov financiranja je kompleksen proces, pri katerem je izjemno pomembnih več
faktorjev, na nobenega izmed njih pa prijavitelji ne sme pozabiti, saj je le-to lahko kritično za uspešno črpanje sredstev.

V tem dokumentu smo za vas zbrali najpomembnejše informacije, ki zajemajo pojasnilo poteka izvedbe projekta, kot tudi
obvezno spremljajočo dokumentacijo.
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Pridobivanje in kasneje črpanje EU sredstev zna biti za prijavitelja pravi trn v peti, sploh če so strokovnjaki na specifičnem
področju, s samo administrativno platjo projekta pa nimajo izkušenj. Ker pa je t.i. administrativna plat ‘’nujno zlo’’
vsakega projekta, vam podajamo koristne napotke, ki vam bodo v pomoč pri pravilni izvedbi projekta.
V večini primerov prijavitelji zaupajo v izvajanje administrativne plati zunanji projektni pisarni, ki ima tako s prijavo
projektov, ko s samim izvajanjem in poročanje profesionalne izkušnje.

FAZA PRIJAVE -1
Splošni pogoji, ki veljajo za večino javnih razpisov :
•

Prijavitelj mora imeti do države RS poravnane vse davke in prispevke (pred in med izvajanjem investicije).

•

Prijavitelj ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.

•

Vsak projekt zahteva ločeno računovodsko evidence (odprt ločen stroškovni nosilec v računovodstvu, kamor se
beležijo vsi stroški povezani z investicijo/projektom).

•

Za dela in storitve, ki presegajo vrednost 10.000 EUR je potrebno pridobiti 3 ponudbe.

•

V primeru kandidature za subvencijo za investicijo v gradnjo se prilaga ob oddaji vloge pravnomočno gradbeno
dovoljenje, ki se glasi na upravičenca.

•

Osnova za določitev višine investicijskega projekta je popis del in stroškov za investicijo s strani odgovornega
projektanta, investitor pa mora izkazovati lastništvo nepremičnine, kjer bo potekala naložba (zemljiškoknjižni izpisek)
ali izkazovati pri notarju overjeno najemno pogodbo za dobo najmanj 10-ih let.

•

Podjetje se mora zavedati tveganja prijave na javni razpis, in morebitne neuspešnost projekta v primeru točkovanja
vloge.

•

Podjetje mora ustrezati opredelitvi MSP (miko, malih in srednje velikih podjetij). Povezava do opredelitve glede
velikosti podjetja (MSP).

•

Predmet investicije se ne sme odtujiti iz regije ali prodati, oddati, nadaljnjih 5 let po zaključku investicije.

FAZA PRIJAVE -2
Splošni pogoji, ki veljajo za večino javnih razpisov :
•

Podjetje mora voditi seznam državnih pomoči po pravilu “de minimis”, ki opredeljuje, da eno podjetje ne sme pridobiti več
kot 200.000,00 eur nepovartnih sredstev v roku 3 proračunskih let. Določeni razpiso so po shemi de-minimis, drugi niso. V
pogodbi o dodelitvi nepovratnih sredstev in v razpisni dokumentaciji je opredeljeno ali je javni razpis po shemi de-minimis.

•

Določene dejavnosti so izvzete iz financiranja. Dejavnosti A - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, in B - Rudarstvo se ne
financirajo.

•

Sektor transporta je v določenih razpisih izločen, v drugih pa ima omejeno višino subvencije. Cesto prevozna sredstva niso
predmet so-financiranja.

•

Sedež podjetja in opravljanje dejavnosti je v skladu z razpisom. Razpis lahko bodisi lokacijsko omeji investitorje, ali pa so
dovoljene le določene dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti.

•

Vire financiranja za celotno investicijo je potrebno dokazati ob oddaji razpisa. Za vnaprej odobren bančni kredit je
potrebno od oddaji vloge priložiti pogodbo o kreditiranju.

•

V primeru gradnje/ adaptacije/ obnove podjetje pravočasno zagotovi ustrezno projektno dokumentacijo v skladu z
zakonodajo (pravnomočno gradbeno dovoljenje (lokacijska informacija) s podrobnim stroškovno ovrednotenim popisom
del, ki ga pripravi odgovorni projektant ter vsa dovoljenja za naložbo.

•

Vsi računi in dokazila morajo biti v slovenskem jeziku in se glasiti na upravičenca. Če gre za račune iz tujine, investitor
zagotovi slovenski prevod računov.

FAZA IZVEDBE
Izvedba investicije zavisi od tipa finančnih sredstev: A) Nepovratna sredstva ali B) kreditna povratna sredstva:
A) Subvencionirana (nepovratna) sredstva:
Velikokrat se zgodi, da projekt vsebuje tako upravičene kot neupravičene

V primeru, da je investitor na javnem razpisu uspešen in pridobi sklep o dodelitvi subvencioniranih
(nepovratnih) sredstev, to pomeni, da je potrebno celotno investicijo (upravičeni + neupravičeni stroški + DDV)
plačati s strani investitorja.
V večini primerov lokacijo investicije pred izplačilom sredstev obišče tudi komisija ter prevri skladnost prijavljene
investicije, izvedene investicije in zaključnega poročila. V primeru neskladij je potrebno le-te odpraviti. Ob
pravilnem zaključku investicije so sredstva investitorju izplačana na poslovni TRR v roku 60 dni.

1.
PRIJAVA
investicije
odobrena.

2.
IZVEDBA
planirane
investicije, plačilo
računov iz strani
investitorja
(upr. + neupr. stroški +
DDV).

3.
ZAKLJUČEK
investicije:
računi, potrdila
o plačilu računa,
končno poročila
in priprava
zahtevka.

4.
OBISK
KOMISIJE:
ugotavljanje
skladnosti

5.
IZPLAČILO
SREDSTEV
(na poslovni
TRR):
cca 60 dni

FAZA IZVEDBE
B) Dodelitev kredita (povratnih) sredstev
V primeru, da je investitor na javnem razpisu uspešen in pridobi sklep o dodelitvi kredita (povratnih) sredstev, to
pomeni, da sklene z razpisovalcem razpisa in izbrano banko 3-partitno pogodbo. Stroške, ki jih je investitor
prijavil v vlogi na javni razpis, v obliki računov pošilja razpisovalcu razpisa, ki jih v imenu investitorja preko banke
poravna.

1.
PRIJAVA
investicije
odobrena.

2.
Sklepanje
3-partitne
POGODBE:
investitor,
banka,
razpisovalec
razpisa

3.
IZVEDBA: na
podlagi računov
investitorja,
razpisovalec
razpisa izvaja
plačila računov
preko banke.

FAZA POROČANJA
• Pri poročanju projekta, je potrebno predložiti originalne izvode računov oz. overjene kopije računov ter
dokazila o plačilu.
• Vsa plačila računov se izvaja preko bančnih transakcij (gotovinsko plačilo NE pride v poštev !!!), z
navedbo ustreznega sklica, vezanega na plačilo računa.
• Zaključek investicije šteje: pravnomočno uporabno dovoljenje (v primeru gradnje ali obnove), gradbena
situacija, potrjena s strani nadzornika (v primeru gradnje ali obnove, kjer ni potrebno uporabno
dovoljenje), pravnomočno uporabno dovoljenje (v primeru nakup opreme) ter vpis osnovnih sredstev v
bilanco stanja v vseh navedenih primerih.
• Pri določenih razpisih se poroča 1 letno za dobo 5 let po zaključku investicije, pri drugih tudi manj.

Za vprašanja na voljo:
Tina Mahne, podjetniška svetovalka
Telefon: 031 578 418
Elektronska pošta: tina@nec-cerknica.si

