Datum: 1. 2. 2016

Pogosta vprašanja (FAQ)
Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020
UPRAVIČENOST IZDATKOV
1. Ali je nakup zemljišč (kmetijskih) sploh upravičen strošek?
Skladno z 4. delom Priročnika o izvajanju projektov za upravičence, ki zajema upravičenost izdatkov, je
nakup pozidanega ali nepozidanega zemljišča upravičen strošek, kadar nakupna vrednost ne presega 10%
skupnih upravičenih izdatkov za zadevni projekt.
2. Ali je lahko predmet projekta tudi infrastruktura, ki je v zasebni lasti in bi občina sklenila
pogodbo za najem za 10 let, da bi nekaj obnovila in vnesla vsebine namenjene širši javnosti?
Zemljišče in/ali poslopje, kjer se izvajajo gradnje, morajo biti v lasti upravičenca oziroma mora zanje
obstajati pogodba o dolgoročnem najemu (ki velja še najmanj 5 let po zaključku projekta).
3. Ali obstaja kakšna omejitev glede višine izdatkov za opremo?
V našem programu višina stroškov ni omejena.
4. Ali lahko samostojni podjetnik tudi zase uveljavlja stroške svojega dela med stroški osebja?
Ne. Kot stroški osebja za s.p. so upravičeni le stroški osebja za zaposlene pri samostojnem podjetniku. Če
samostojni podjetnik za delo najame nekoga drugega, se ti stroški lahko uvrstijo med stroške zunanjih
izvajalcev.
5. Ali lahko stroški zunanjih izvajalcev presegajo 50 % celotnih upravičenih stroškov?
V okviru programa Interreg V-A SI-AT glede tega ni omejitev.
6. Ali je povečan obseg dela (za slovenske partnerje) upravičen strošek?
Da, če je povečan obseg dela vezan na delo osebe, ki dela na projektu in če je povečan obseg dela kot
dodatek. Ne, če gre za povečan obseg dela osebe, ki v okviru svojih rednih obveznosti (npr. 8 ur/dnevno) ne
dela na projektu in bi povečan obseg dela dobila le za delo na projektu.
7. Ali je prostovoljno delo upravičen strošek?
Ne, prostovoljno delo se šteje kot prispevek v naravi (»in-kind contribution«) in v našem programu ni
upravičen strošek.
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8. Primer avtorskega honorarja: kako se utemelji izbira določenega strokovnjaka?
Tukaj ne gre za javno naročilo. Izbira strokovnjaka mora biti utemeljena z npr. življenjepisom, referencami,
recenzije …
9. Ali so izdatki za pripravo projekta upravičeni?
Ne, v okviru programa Interreg V-A SI-AT pripravljalni stroški projekta niso upravičen strošek.
10. Od katerega datuma naprej so stroški upravičeni?
Stroški so upravičeni od datuma, ki je v prijavnici / pogodbi o sofinanciranju naveden kot datum začetka
projekta. Prvi možen datum upravičenosti stroškov je datum oddaje projekta v eMS, seveda če je ta datum
kasneje tudi naveden v Pogodbi o sofinanciranju.
11. Kakšna višina urne postavke zaposlenih, ki so zaposleni na projektu, je priznana? Višina plače?
Višina urne postavke in višina plače se znotraj institucije določi skladno z nacionalno zakonodajo. Skupni
programski dokumenti le-te ne določajo. Skladno s 3. delom Priročnika o izvajanju projektov za upravičence
mora biti vedno zagotovljena ustreznost stroškov osebja. Kadar stroški osebja, za katere se zahteva
povračilo, po kakovosti in/ali količini ne ustrezajo realiziranim dejavnostim projekta, se lahko skladno z
načelom sorazmernosti uporabi popravek po pavšalni stopnji. Prav tako pri pripravi finančnega okvirja
projekta upoštevajte, da neutemeljena ad hoc zvišanja plač ali bonusi za namene projekta niso upravičeni.
12. Kolikšna je višina kilometrine, ki jo priznate pri obračunu potnih stroškov, glede na to, da je v
Sloveniji najnižja predpisana nižja od Avstrijske predpisane?
Višina kilometrine se naj obračunava skladno z veljavno nacionalno zakonodajo.
13. Kako se razdelijo finance med partnerje? Po procentih? So omejitve?
Stroškovni načrt projekta naj odraža delovni načrt, tj. dejavnosti, dosežke in neposredne učinke, ki jih
načrtujejo posamezni projektni partnerji z namenom doseganja načrtovanih rezultatov.
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