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Na seminarju
so možna dodatna
vprašanja udeležencev in
razprava. Vprašanja lahko
pred seminarjem pošljete na
elektronski naslov
nebra@nebra.si.
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Predstavitev seminarjev

Sreda, 6. februar 2019 in sreda, 6. marec 2019, z začetkom ob 9. uri
Imate ideje, želje, dobre produkte in storitve, ki bi jih radi predstavili tržišču, vendar
vam primanjkuje finančnih sredstev, da bi jih realizirali? Na seminarju boste prejeli vse
informacije o možnostih financiranja vaše dejavnosti iz centraliziranih in decentraliziranih
evropskih virov v okviru evropskega večletnega finančnega okvirja 2014-2020 (ESIEvropski strukturni in investicijski skladi: ESRR, ESS, KS, EKSRP, EPRS; ETS-Evropsko
teritorialno sodelovanje: čezmejno, transnacionalno in medregionalno sodelovanje;
Komunitarni programi: Obzorje 2020, Cosme, Erasmus+, Pravičnost, Kultura, Media,
Zdravje, idr.). Zvedeli boste kateri preostali programi sodelovanja in spodbujanja razvoja
so vam še na voljo, kako dostopati do teh nepovratnih sredstev in pripraviti uspešne
projektne prijave na aktualne razpise.
Zapletenost prijave na razpise za pridobitev javnih sredstev marsikatero podjetje odvrne
od ideje, da bi za evropska sredstva sploh zaprosili. V ta namen vam bomo predstavili
strukturo in temeljne elemente razpisne dokumentacije ter jih pojasnili na primeru.
Opozorili bomo na najpogostejše napake pri prijavi na razpise in dejstva, ki jih je koristno
poznati, da boste imeli boljše možnosti za pridobitev evropskih sredstev.
Ob prijavi na razpise EU mora prijavitelj podati tudi izjavo ali je majhno, srednje ali
veliko »podjetje«, saj je od velikosti podjetja odvisno ali je do sredstev sploh upravičen
(programi za MSP) ter višina sofinanciranja. Evropska opredelitev* velikost podjetja določa
drugače, kot jo določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD). Subjekt, ki je po slovenski
zakonodaji opredeljen kot malo ali srednje veliko podjetje (MSP), se pri dodelitvi javnih
sredstev kaj hitro lahko sooči z dejstvom, da se v skladu z zakonodajo EU obravnava
kot veliko podjetje. Posledično lahko zato prejme manj javnih sredstev ali je podvrženo
strožjim pogojem dodeljevanja ali pa do javnih sredstev ni upravičen. Evropska opredelitev
MSP se uporablja pri vseh programih in ukrepih, ki jih financira Evropska komisija.
Predstavljene bodo tudi novosti pri določitvi velikosti podjetja na podlagi sodb Sodišča
EU T-587/14, Crosfield in T-675/13, K Chimica.
(*Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in
srednje velikih podjetij« (Ur.l. EU L 124 z dne 20. maja 2003)).
Državna ali evropska sredstva so pogosto dodaten vir financiranja podjetij, zavodov,
kulturnih, športnih, turističnih in vzgojno-raziskovalnih organizacij. Ali dodelitev javnih
sredstev predstavlja državno pomoč, je pogosto odvisno od tega, kako je projekt
zastavljen (kdo je investitor/izvajalec gradnje, kdo je upravljalec infrastrukture, kdo so
uporabniki infrastrukture, kako je določena cena uporabe infrastrukture, itn). Evropska
Komisija je pripoznala pomembnost razvoja kulture, izobraževanja, raziskav in razvoja,
športa in njihov vpliv na gospodarstvo in/ali širšo skupnost, zato je poenostavila pravila
na teh področjih oz. pripravila posebne usmeritve. Pomembno je, da ste z njimi seznanjeni
pred prijavo na razpis oz. pred odločanjem o dodelitvi javnih sredstev.
Seminar bo razdeljen na dva dni.

1. DAN:
Načrtovanje projektov financiranih iz evropskih
sredstev
Administrativni, vsebinski in finančni vidik ob
upoštevanju pravil o državnih pomočeh
V prvem delu, ki bo v sredo, 6. februarja 2019 boste izvedeli čemu so namenjena in kako
dostopati do nepovratnih sredstev EU, katerih 8 temeljnih tipov projektov sofinancira EU,
kako tehtno utemeljiti projektne ideje in jih uskladiti s predvidenimi ukrepi evropskih
politik, pripraviti konkurenčne projektne predloge in z njimi tudi uspeti na javnih razpisih.
Predstavljeni bodo temeljni elementi razpisnih dokumentacij, med katerimi sta zelo
pomembna tudi pravilna določitev velikosti podjetja ter poznavanje omejitev, ki jih
prinašajo pravila o državnih pomočeh. V prvem delu boste tako prejeli osnovna znanja,
ki jih potrebujete za upešno prijavo na javne razpise EU.

2. DAN:
Kako do evropskih sredstev – učinkovita prijava
na razpise, načrtovanje projektov, financiranih iz
evropskih sredstev in finančni viri v Sloveniji in EU, tudi
v luči državnih pomoči
Drugi del seminarja, ki bo v sredo, 6. marca 2019, predstavlja nadaljevanje prvega
dela in bo namenjen praktičnim vsebinam. Predstavitev bo interaktivna, kar pomeni,

da se bodo teme navedene v dnevnem redu, med seboj prepletale in dopolnjevale.
Predavatelji bodo, na konkretnih primerih dobrih praks, skupaj z različnih vidikov
pojasnjevali postopek prijave na javni razpis in posamezne elemente razpisa.
Tako bodo npr. (i) na konkretnem (on-line) primeru registracije podjetja na portalu ECAS
ob prijavi za pridobitev PIC kode podjetja, hkrati z različnih zornih kotov pojasnjene
posamezne zahteve pri določitvi velikosti podjetja, (ii) pri predstavitvi upravičenih
stroškov konkretnega projekta bo hkrati predstavljen administrativni, vsebinski in
finančni vidik ter vidik državnih pomoči, (iii) predstavljene bodo različne možnosti in
višine financiranja, tako z vidika zahtev EU skladov, kot zaradi omejitev zaradi pravil o
državnih pomočeh, (iv) kakšne posledice na višino sofinanciranja ima izbira partnerjev
projekta, katera javna sredstva se med seboj lahko kumulirajo in kako, in še mnogo več.
Drugi del seminarja zato nima določenega klasičnega programa, temveč bodo vsebine
in predstavitve med seboj prepletene in se prilagajale zanimanju poslušalcev, ki
bodo lahko aktivno sodelovali, z namenom tematiko čim bolj prilagoditi udeležencem in
njihovim vprašanjem.
Vprašanja nam lahko posredujete tudi vnaprej.
Seminar je pripravljen tako za podjetja, ki želijo pridobiti evropska sredstva, kot
tudi za javne organe, ki odločajo o dodelitvi sredstev. Menimo namreč, da sočasna
prisotnost obeh prinaša dodano vrednost, saj je koristno, da med diskusijo udeleženci
spoznajo težave, s katerimi se soočajo podjetja pri prijavi na javne razpise, kot tudi
probleme, ki jih imajo pri odločanju o dodelitvi javnih sredstev javni organi. Le s skupnim
delovanjem lahko pospešimo črpanje evropskih sredstev, ki je v interesu vseh povabljenih.

Na seminarjih boste dobili odgovore na naslednja vprašanja:

• Kateri centralizirani in decentralizirani viri financiranja projektov so nam do leta 2020
še na voljo?
• Kako dostopati do teh nepovratnih sredstev in pripraviti uspešne projektne prijave na
aktualne razpise?
• Koliko sredstev nam bo na voljo v novem finančnem okvirju 2021-2027?
• Katere tipe projektov financira EU in kateri so za mojo organizacijo najprimernejši?
• Priprava projektnih idej na zalogo - kako biti pripravljen in ne zamujati razpisov?
• Priprava preliminarnega terminskega in finančnega načrta, opredelitev kazalnikov
uspešnosti in predvidevanje tveganj
• Struktura in temeljni elementi razpisne dokumentacije
• Načrtovanje, vodenje in upravljanje evropskih projektov iz administrativnega,
vsebinskega in finančnega vidika
• Finančna uravnoteženost in razmerja med stroškovnimi kategorijami ter partnerji
• Katere kategorije stroškov (upravičeni in neupravičeni stroški) nastopajo v evropskih
projektih?
• Določanje osnove za sofinanciranje glede na omejitve, ki so postavljene v razpisu
• Pri katerih programih in javnih razpisih nas omejujejo pravila o državnih pomočeh in
kaj storiti?
• Kaj je to »pomoč de minimis« in kdo jo lahko prejme?
• Ali lahko kandidirate za isti projekt pri različnih javnih institucijah in kako se sredstva
kumulirajo?
• Kako razlikovati med gospodarsko in negospodarsko dejavnostjo podjetja in pomen
ločenega računovodstva
• Kdo je prejemnik javnih sredstev / državne pomoči v primeru konzorcija, kako se delijo
stroški med partnerji?
• Določitev velikosti podjetja ob prijavi na razpise za pridobitev evropskih sredstev
• Kako ugotoviti ali ste malo ali srednje veliko podjetje (MSP) tudi po Evropski definiciji?
• Kako določiti velikost konzorcija? Kdaj je konzorcij enotno podjetje?
• Katere podatke moram upoštevati za določitev velikosti podjetja?
• Kako se upoštevajo podatki podjetij, ki so povezana z mojim podjetjem?
• Ali se javni zavodi, javne univerze in javna podjetja (oz. podjetja katerih lastniki so)
lahko obravnavajo kot majhna ali srednje velika podjetja?
• Kako se določi velikost podjetja za subjekt, ki opravlja gospodarsko in negospodarsko
dejavnost (npr. zavodi)?
• Kdaj je potrebno upoštevati povezave podjetij preko fizičnih oseb?
• Ali se pri določitvi velikosti podjetja preverja podatke podjetja za dve ali za tri leta?
• Ali se pri določanju števila zaposlenih upoštevajo začasne in sezonske zaposlitve,
pripravniki in študenti, delavci, ki jih podjetje najame preko agencije?
• Dobre prakse pri financiranju projektov z evropskimi sredstvi
• Kdaj podjetje dejansko prejme sredstva za izvedbo projektnih aktivnosti?
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učinkovita prijava na razpise, načrtovanje projektov,
financiranih iz evropskih sredstev in finančni viri v
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9.00 – 11.30

9.00 – 15.00

Beno STERN, MBA

Beno STERN, MBA
mag. Jana RUDOLF MESARIČ in
Bernarda SUŠA

Kako dostopati do nepovratnih sredstev EU in pripraviti uspešne
projektne prijave na aktualne razpise
• Katere tipe projektov financira EU?
• Kako ustvarimo in upravičimo projektno idejo (problemska analiza, SWOT analiza,
analiza stroškov in koristi)?
• Zakaj je smotrno pripraviti projektno idejo na zalogo (idejni osnutek, logični okvir,
terminski in finančni načrt)?
• Kako izbrati primeren razpis za prijavo projektnega predloga?
• Struktura in temeljni elementi razpisnih dokumentacij, kaj želi razpisnik od nas?
• Kaj je ozadje projekta, kaj so cilji, aktivnosti, rezultati in učinki projekta?
• Katere kategorije stroškov nastopajo v evropskih projektih, kaj so upravičeni in
neupravičeni stroški?
• Kako in kje poiščemo primerne projektne partnerje?
• Kako poteka ocenjevanje evropskih projektov in čemu velja največja pozornost?
• Vodenje projekta in vrednotenje projektnih rezultatov s strani naročnika

11.30 – 12.00 | Odmor
12.00 – 13.15

mag. Jana RUDOLF MESARIČ
Določitev velikosti podjetja po definiciji EU in njegove posledice
• Kako velikost podjetja določa Evropska Komisija (Priporočilo Komisije 2003/361/ES)?
• Ali ste malo ali srednje veliko podjetje tudi po skupni Evropski definiciji?
• Kako javno lastništvo in povezave z drugimi podjetji vplivajo na določitev velikosti
podjetja?
• Katere podatke je potrebno upoštevati pri določitvi velikosti podjetja?
• Ali sprememba velikost podjetja med izvajanjem projekta vpliva na financiranje?
• Praktični prikaz določitve velikosti podjetja (partnerska/povezana podjetja, javno
lastništvo, univerze/raziskovalni inštituti, javni zavodi, povezave preko fizičnih oseb,
referenčno obdobje).

13.15 – 13.30 | Odmor
13.30 – 14.45

Bernarda SUŠA
Pri katerih programih in javnih razpisih nas omejujejo pravila o
državnih pomočeh in zakaj?
• Kdaj se evropska sredstva obravnavajo kot »državna sredstva«?
• Financiranje katerih dejavnosti ne predstavlja državne pomoči?
• Kako se z javnimi sredstvi financirajo projekti, kjer se poleg javnih izvajajo tudi
gospodarske dejavnosti
• Kdo je prejemnik javnih sredstev / državne pomoči v primeru konzorcija?
• Kumulacija javnih sredstev za iste stroške projekta
• S katerimi aktivnostmi lahko začnete pred prijavo na razpis (spodbujevalni učinek)?
Na seminarju bodo možna dodatna vprašanja udeležencev in razprava.

11.00 – 11.30 | Odmor
Primeri dobre prakse pri pridobitvi nepovratnih sredstev EU
• Poiščimo glavne spletne strani z objavljenimi aktualnimi in bodočimi razpisi, prijavimo
se na prejemanje novic in objav razpisov
• Kreirajmo primer projektne ideje na podlagi izbrane evropske politike, identificiranega
problema in predvidenih ukrepov, poigrajmo se s problemsko analizo
• Registrirajmo podjetje na portalu ECAS in pridobimo PIC kodo (Partner identification
code)
• Izvedimo postopek samoocenjevanja MSP in pridobimo potrditev s strani Evropske
komisije
• Poglejmo v tipično razpisno dokumentacijo razvojnega projekta in zahteve razpisnika
• Opredelimo ozadje, namen, cilje, aktivnosti, rezultate in učinke projekta na primeru
• Izdelajmo enostaven primer delovnega načrta projekta z delovnimi sklopi
• Opredelimo nekatere kazalnike uspešnosti in projektna tveganja s predvidenimi ukrepi
• Oglejmo si in analizirajmo primer terminskega načrta projekta
• Pripravimo hiter finančni načrt projektnh aktivnosti po finančnih kategorijah
• Poiščimo projektne partnerje in registrirajmo svoj partnerski profil
• Poglejmo kako Evropska komisija vrednoti vmesne in končne rezultate projekta

Praktični prikaz omejitev financiranja projektov iz državnih ali
evropskih sredstev z vidika pravil o državnih pomočeh (šport,
kultura, vzgojno izobraževalna dejavnost, socialno varstvo,
zaposlovanje, usposabljanje, turizem, energetika, R&R, komunalna
dejavnost, GJS)
• Kako in v kakšnem obsegu se lahko financirajo tovrstni projekti z javnimi viri
• Kako se z javnimi sredstvi financirajo projekti, kjer se poleg javnih izvajajo tudi
gospodarske dejavnosti
• Razlikovanje med gospodarsko in negospodarsko dejavnostjo
• Pomen ločenega računovodstva
• Financiranje infrastrukture in upravljanja infrastrukture
• Ali je pomembno kdo je investitor/izvajalec gradnje, kdo je upravljavec
infrastrukture, kdo so uporabniki infrastrukture ter kako je določena cena
uporabe infrastrukture?
• Tolmačenje upravičenih stroškov po pravilih o državnih pomočeh
• Različne možnosti glede višine sofinanciranja in kombinacija med viri financiranja
• Pravilo de minimis, določitev enotnega podjetja
• Kumulacija de minimis pomoči
• V kolikor se ugotovi, da bodo javna sredstva predstavljala državno pomoč, katera
pravila izbrati?
• Posebnosti financiranja in omejitev pri posameznih sektorjih
• Praktični primeri omejitve financiranja iz evropskih sredstev zaradi državnih
pomoči
Odgovori na vprašanja in diskusija potekajo med celotnim seminarjem.
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Soglasje za obdelovanje osebnih podatkov (ustrezno označiti)
S prijavo na dogodek se strinjam s pogoji udeležbe na dogodku in prostovoljno dajem izrecno privolitev, da lahko družba Nebra d.o.o. kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje
z namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka ter me po e-pošti ali telefonu kontaktira v zvezi s prijavo, potekom, vsebino dogodka in mojim zadovoljstvom z njim ter za pošiljanje
prezentacij, ki so bile prikazane na dogodku, ter drugih povezanih gradiv.
Strinjam se, da lahko družba Nebra d.o.o. kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje tudi za namene trženja ter me po e-pošti ali telefonu kontaktira o drugih seminarjih,
dogodkih in aktivnostih s področja delovanja družbe.
S svojim podpisom potrjujem tudi, da sem seznanjen s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki kot so pravica, da soglasje kadarkoli prekličem, pravica pridobiti dostop do
osebnih podatkov, ki se name nanašajo, pravica do popravka in izbrisa osebnih podatkov ter do omejitve obdelave, pravica do ugovora in pravica vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Prijavnica | Seminarja NAČRTOVANJE PROJEKTOV FINANCIRANIH
IZ EVROPSKIH SREDSTEV in KAKO DO EVROPSKIH SREDSTEV
Na seminarja prijavljamo naslednje udeležence:
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PLAČNIK
Ime plačnika

Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):
Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)

da

ne

ID za DDV plačnika:

TRR za e račun:

Telefon:

Faks:

Žig:

Sreda, 6. februar 2019 in sreda, 6. marec 2019
City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana
Prijava in odjava
•
Prosimo, da nas o udeležbi obvestite s priloženo prijavnico.
Prijavnico nam lahko pošljete po pošti, faksu, e-pošti ali preko
interneta. Na podlagi prijavnice bomo izstavili predračun, po
opravljeni storitvi bomo poslali račun.
•
Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo. V primeru
nepravočasne odjave zaračunamo 50 % celotne kotizacije, v primeru
neudeležbe brez odjave pa kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo
v celoti.
Kotizacija in plačilo
•
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša za en dan 150 EUR, za
dva dni 250 EUR (v ceno kotizacije ni vključen DDV).
•
Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev
možen popust.
•
Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem seminarju in
postrežbo v času seminarja.
•
Kotizacijo je treba poravnati na transakcijski račun NEBRA d.o.o.,
št. SI56 3500 1000 1630 579 odprt pri BKS Bank AG, Ljubljana.
•
Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu računa
v skladu s predpisi.
Trajanje (predvidoma)
•
Sreda, 6. februar od 9. do 14.45,
•
sreda, 6. marec od 9. do 15. ure
INFORMACIJE:
NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, p.p. 4350,1001 Ljubljana
T: 01/300 00 60; 300 00 61 | F: 01/300 00 65 | GSM: 031/662 193
nebra@nebra.si | www.nebra.si
Transakcijski račun št.: SI56 3500 1000 1630 579

e-pošta plačnika:

Datum:

NAČRTOVANJE PROJEKTOV
FINANCIRANIH IZ EVROPSKIH
SREDSTEV in
KAKO DO EVROPSKIH SREDSTEV

Podpis odgovorne osebe:

Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.
Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije.

