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Seznam najpogostejših administrativnih napak v okviru  
1. roka za oddajo vlog programa sodelovanja  

Interreg V-A Slovenija-Avstrija  

 

PRIJAVNICA – VSEBINSKI DEL:  

Vsa polja v prijavnici/eMS niso izpolnjena in/ali niso izpolnjena dvojezično (slovensko in nemško).  

Povzetek projekta ni predložen  v vseh treh jezikih (slovenščina, nemščina in angleščina). 

Projektni partnerji in/ali investicije v prijavnici/eMS niso umeščeni v ustrezno NUTS3 regijo.  

V izjavi projektnega partnerja in v prijavnici/eMS so za istega projektnega partnerja navedeni različni 
pravni statusi ali pa pravni status sploh ni izpolnjen.  

Naziv istega projektnega partnerja je v prijavnici/eMS in prilogah različno navajan.  

Odgovorna oseba istega projektnega partnerja v istem dokumentu in/ali eMS ni enaka. 

Roki za oddajo poročila vodilnega partnerja Skupnemu sekretariatu so prekratki. Priporočilo je pet 
mesecev po datumu zaključka dotičnega obdobja poročanja. Specifični cilji projekta niso navedeni. 

Komunikacijski cilji projekta niso opredeljeni. 

V okviru aktivnosti ni opredeljenih dosežkov. 

Vrednosti dosežkov v prijavnici/eMS niso ustrezne (npr. podatki se nanašajo na zneske/stroške in ne na 
kvantitativno vrednost dosežka). 

V prijavnici/eMS niso opredeljene vrednosti kazalnikov neposrednih učinkov projekta (vrednost večja od 
0). 

Ciljne skupine in/ali njihove vrednosti niso opredeljene/opisane v prijavnici/eMS. 
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 PRIJAVNICA – STROŠKOVNI NAČRT:  

Stroškovni načrt v prijavnici/eMS ni izpolnjen dvojezično (slovensko/nemško). 

V prijavnici/eMS niso navedeni zneski lastnega prispevka.  

Zneski lastnega prispevka niso usklajeni (razlike med zneskom lastnega prispevka v izjavi projektnega 
partnerja in v prijavnici/eMS). 

Opredelitev lastnega prispevka projektnega partnerja (zasebni ali javni) se v izjavi projektnega partnerja 
in v prijavnici/eMS razlikuje. 

V primeru izbire možnosti pavšalne stopnje, in sicer za stroške osebja ali za pisarniške in administrativne 
izdatke, možnost pavšalne stopnje v stroškovnem načrtu prijavnice/eMS ni izbrana/označena.  

Izbrana pavšalna stopnja za stroške osebja je previsoka (20 namesto 10% za projekte, ki vsebujejo izdatke 
za infrastrukturo in gradnje).  

Delovni sklop investicije je izbran/označen,  vendar vsebinsko ni izpolnjen. 

V stroškovnem načrtu so predvideni izdatki za infrastrukturo in gradnje,  vendar investicijski delovni sklop 
ni izpolnjen/predviden.  

 

PRILOGE K PRIJAVNICI: 

Niso predložene vse obvezne priloge (podpisana pogodba o partnerstvu, izjava projektnega partnerja 
in/ali izjava vodilnega partnerja). V nekaterih primerih manjka izjava projektnega partnerja za vodilnega 
partnerja.  

Obvezne priloge (npr. predložena pogodba o partnerstvu, izjava o partnerstvu) niso v celoti izpolnjene (npr. 
podatki o državni pomoči, ipd.).  

Predložena pogodba o partnerstvu ni dvojezična.  

Predložena izjava projektnega in/ali vodilnega partnerja ni dvojezična.  

V izjavi projektnega partnerja ni zagotovljenih 15% celotnih stroškov, ki predstavljajo lastni prispevek 
projektnega partnerja.  
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NASVET: 

* Ob oddaji prijavnice v eMS preverite, ali so vsa polja izpolnjena (in izpolnjena dvojezično) ter da v poljih 
prijavnice ni  poševnic, presledkov ipd..  

* Pred vnosom podatkov v stroškovni načrt preverite pravilnost obdobij poročanja, saj  ima spreminjanje 
obdobij poročanja za posledico izgubo že vnesenih podatkov v stroškovnem načrtu. Enako velja tudi za 
možnost pavšalne stopnje (flat rate option).   


