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5t. spremembe Datum

spremembe

opis spremembe/dopolnitve

23. 5.2079 Sprememba na strani 7, totka 5.1 Priprava Zzs in organizacija dokazil in sicer se v Tabeli 1, pri Vrsti

stroika Stroiki plai zaposlenih na projektu, pod toako i) doda )za leto 2019 se vkljuaiv prvi ZzS

oddan v letu 2020, povraailo stroika regresa za leto 2020 pa v zadnji oddan ZzS v letu 2020( teDv
doloaenem letu(. Stavek se po spremembiglasi:
Dodloaba/sklep o letnem dopustu (povraiilo stroika regresa ta leto 2019 se vkljuEi v prvi zrs oddan

v letu 2020, povraailo stroika regresa za leto2020 pa v zadnii oddani zzs v letu 2020 in se uveljavlia
v sorazmernem delu glede na delei raposlitve na projektu v posameznem letu).(

2 23.5.2019 Sprememba 5t. 1se upoiteva tudi pritotki 5.1 na strani 8, pri Ureditvi dokazil2a ZzS pod toako 9

3 23.5.2019 Sprememba na strani 11, toaka 6.1 Roki za poroaanje, Tabela 2 in sicer se datumiv stolpcu )oatum,

do katerega se lahko najkasneje poroaa oz. oddaZzSk pti1.,2,,3,in 4, roku za poroaanje spremenijo

iz 15. v 20. tako, da se po spremembiglasr:
Tabela 2: Roki za poroaanje lR Piloti 2018

Rok za

poroaanj
e

zaaetek obdobja
poroianja

zakliutek obdobia
poroianja

Datum, do katerega se lahko
najkasneje poroaa oz. odda

ZzS

1 Od podpisa pogodbe o 31. s.2019 20. 6. 2079
sofinanciran

30.9.2019 20. 10.2019

3 1. 10.2019 3t. 12.2019 20.1.2020
1. 1.2020 31.3.2020 20.4.2020

5 1. 4.2020 30.6.2020 15.7. 2020

4 11 . 4.2020 Sprememba na strani 11, toaka 5.1 Roki za poroaanje, Tabela 2 in sicer se datum v stolpcu ,Datum,

do katerega se lahko najkasneje porota oz. odda zzs( pri 4. roku za poroaanje spremeni iz 20.4.

2020 v 20. 5. 2020 tako, da se po spremembi glasi:

Tabela 2: Rokiza rocan JR Piloti 2018

Rok za

poroianj
e

za€etek obdobja
poroaania

2akljuaek obdobia
poroiania

Datum, do kate.ega se lahko
najkasneje poroaa oz. odda

ZzS

1 Od podpisa pogodbe o
sofinanciranju

31.5.2019 20.6.2019

1.6.2019 30.9.2019 20. 10.2019

1. 10,2019 31. 12.2019 20.1.2024
4 1. 1. 2020 31.3.2020 20.5. 2020

t. 4.2020 30.6.2020 15.7. 2020

Seznam kratic
ASt Program Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

JR Piloti 2018 Javni razpis za zbiranje prijav v okviru programa )rcelovita podpora podjetjem 2a

aktivno staranje delovne sile< za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe

inovativnih reiitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in udinkovitosti stareiSih

zaposlenih
sklad Javni stipendijski, razvojni, invalidski in preiivninski sklad Republike Slovenije

Ministrstvo za delo, dru:ino, socialne zadeve in enake moinosti

ESS Evropski socia Ini sklad

EU Evropska u nija

oP EKP 2014-2020 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2074-2020
OU Organ upravljanja (SVRK- Sluiba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko

kohezijsko politiko)

ZzS za htevek za sofinancira nje

TRR Transakcijski raaun
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1 UVODNA PREDSTAVITEV

V teh navodilih Javnega itipendijskega, razvoinega, invalidskega in preiivninskega sklada Republike

Sloveni.je so v sktadu z evropsko in nacionalno zakonodajo s podroija izvajanja evropske kohezijske

politike in na podlagi sklenjene Pogodbe it.: C2611-17-383101 o sofinanciranju programa Dcelovita

podpora podjetiem za aktivno staranje delovne sile< med skladom in MDDSZ/PO z dne 23. 12.2016 (z

vsemi aneksi) podane temeljne informacije, usmeritve in pravila 2a izvajan.ie izbranih priiav (v

nadaljevan.ju projekt) v okviru DJavne8a razpisa v okviru programa Celovita podpora podjetjem za

aktivno staranje delovne sile za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih reiitev
za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in uainkovitosti stare.jsih zaposlenih< (v nadaljevanju JR Piloti

2018), ki .iih mora.jo izbrani prijavitelii (v nadaljevanju vodilni partnerji) v skladu s podpisano pogodbo

o sofinanciranju upoitevati v postopku izvajanja projekta.

1.1 Sploini podatkioASl inJRPiloti 2018

Naloge in odgovornosti posameznih projektnih partnerstev v postopkih izvajania projektov so

dolotene s temi navodili in celotno dokumentacijo JR Piloti 2018, navodili PO, navodili OU, Uredbo o

porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020

za cilj naloibe za rast in delovna mesta in v drugih dokumentih evropske kohezijske politike

programskega obdobja 2014-2020 ter v nacionalni zakonodaji.

Z IZVAJANJE PROJEKTA

Namen, predmet, cil.ii, cil.jna skupina, pogo.ii, merila, obveznosti partneriev, sredstva in stroski so

navedeni v razpisni dokumentaciji .JR Piloti 2018, pri demer se upoitevajo tudi priloge.

lzvajanje projekta se pritne s podpisom pogodbe o sofinanciraniu obeh pogodbenih strank

Projektni partner.ji morajo skozi celotno izvajanje projekta upoitevati horizontalna naaela trajnostnega

razvoja, nediskriminacije, enakih moinosti in dostopnosti, vkljudno z dostopnostjo za invalide ter

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

Prednostna os
8- Spodbujonje zoposlovonjo in tronsnocionolno mobilnost
delovne sile

Prednostna naloiba 8.3 Aktivno in zdrovo storonje

Specifitni cil.l
8.3.1, Podoljionje in izboljidnje delovne

storejiih, vkljuienih v ukrepe

oktivnosti

Kod a oP 20.00746

Podlaga za izvajanje projektov, izbranih na

JR Piloti 2018

Sklenjene pogodbe o sofinanciranju in morebitni aneksi k

poSodbam

Obdobje upravitenosti stroSkov
Od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju, do

najkasneje 30. 6. 2020

Zadnji zahtevek za sofinanciranje (ZzS) Do 15.7 .2O2O

Datum zakljutka vseh aktivnosti 30.6.2020

Upraviaenost izdatkov Do 10. 7. 2020
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enakostjo moskih in iensk (v skladu s horizontalnimi naaeli operativnega programa EKP 2O1,4-2O2O:

http://www.eu-sklad i.silslldo ku me nti/kliucn i-dokumenti/op slo web.odf).

Upraviaeno obdobje izvajanja aktivnosti .je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciraniu ter
najpozneje do 30. 6. 2020, Minimalno obdobje trajan.ja izvajanja projektnih aktivnosti je najmanj 3

mesece od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Do sofinanciranja so upraviaeni stroiki, ki bodo pri projektnih partnerjih nastali od datuma podpisa
pogodbe o sofinanciranju, do konca izvaianja projektnih aktivnosti (na,pozneje do 30.5.2020) ter
izdatki, ki bodo pri projektnih partnerjih nastali od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do
najpozneje 10. 7. 2020 (stroiek nastane z dnem opravljene storitve, izdatek pa z dnem plaaila).

3 STROSKI IN DOKAZILA

3.1 Upraviaeni stroski

Upraviaeni so stroiki in izdatki, ki so usklajeni z razpisno dokumentacijo ter z Navodili organa
upravljanja o upraviienih stroikih za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju
20t4-2020.

3.2 Vrste stroikov

A: Stroiki plat zaposlenih na proiektu v najviSjem znesku do 28,571,43 EUR za posamezen projekt. Do
povraaila stro5kov plaa so upraviaeni samo zaposleni (pogodba o zaposlitvi) pri projektnih partnerjih.

Z zaposlenim je potrebno skleniti ustrezno pravno podlago (novo pogodbo o zaposlitvi ali aneks k
pogodbi), s katero se osebo razporedi na delo na pro.iektu.

Vsak projektni partner lahko skozl celotno obdobje projekta uveljavlja ali l zaposlitev za poloviini
delovni Eas ali2 zaposlitvi za polovitni delovni Eas ali l zaposlitev za polni delovni tas. Uveljavljanje
drugafnega Stevila zaposlenih ali itevila ur zaposlitve ni mogote (npr. 4 zaposleni po 2 uri/dan).
Zaposlenega pri partnerju, ki sodeluje v pro.iektnem partnerstvu, je mogoie zamenjati ali nadomestiti
le v doloienih primerih (npr. dolgotrajna bolniSka odsotnost, upokojitev, odhod zaposlenega iz

podjetia ipd.). V tem primeru lahko nadomesti tega zaposlenega druga oseba, o demer mora pri.iavitelj
(vodilni partner) sklad o tej spremembi pisno obvestiti.

B: PavSalno financiranie. doloteno z uporabo odstotka za eno ali vet doloienih kategorii stroskov -
posredni stroiki v visini 40 % neposredno potrienega stroika plai in povraiil v zvezi z delom

Preostali stroiki zajemajo naslednje kategorije stroikov:
- posredni stroiki (elektrika, voda ipd.),
- stroiki za sluibena potovanja (npr. obiski pri projektnih partnerjih),

as

2.1 Upraviteno obdobje izvajanja

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, sta proraaunski leti 2019 in 2020.



- stroski storitev zunanjih izvajalcev (npr. stroiki strokovnjakov s podroiia motivacijskih programov,

strokovnjakov/razvijalcev radunalniSkih aplikacij ipd.),
- stro5ki opreme in drugih opredmetenih sredstev (npr. nabava kolesa za krepitev fiziane aktivnosti

zaposlenih, ergonomski pripomotki ipd.),
- stroiki informiranja in komunicirania,
v najvis.jem znesku do L1.428,57 EUR za posamezen projekt.

Naiin doloaitve pavialnega financiranja je skladen s 14(2)alenom Uredbe (EU) it. 1304/2013 in 67(1)

d in (5)(d) Uredbe (EU) it. 1303/2013. Dokazil pri uveljavljanju posrednih stroikov v pavialu ni
potrebno prilagati.

Primer izratuna sofinanciranja upravieenih stroikov za 1 mesec, za proiektno partnerstvo s 3 partnerji

Dvojno uveljavljanje stroikov in izdatkov, ki so ie bili povrnjeni iz katerega koli drugega javnega vira,

ni dovoljeno.

4 NADZOR IZVAJANJA NAMENSKE IN GOSPODARNE PORABE SREDSTEV ZA USPOSABUANJA

Sklad ali kateri koli drug kontrolni oziroma nadzorni organ lahko kadarkoli nenapovedano opravi
preverjanje oziroma nadzor pri katerem koli projektnem partnerju, z namenom preverjanja dejanskega

izvajanja aktivnosti in pridobivanja informacij s strani projektnih partnerjev.

V primeru, da projektni partner ali pro.jektno partnerstvo ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, mu

sklad postavi rok za njihovo odpravo, razen, de je narava kriitve takina, da n.jena odprava ni mogoia.
V tem primeru in v primeru, da proiektni partner ali projektno partnerstvo kriitev v postavljenem roku

ne odpravi, lahko sklad odstopi od pogodbe o sofinanciranju, in sicer z dnem ugotovitve krsitve, ae pa

je bil partnerju za odpravo kriitev postavljen rok, potem pa z dnem poteka tega roka.

5 ZAHTEVEK zA SOFINANCIRANJE (ZzS)

5.1 Priprava Z2S in organizacija dokazil

Projektno partnerstvo je na podlagi JR Piloti 2018 in pogodbe o sofinanciranju dolino pripraviti ZzS s

prilogami in dokazili za izkazovanje celotnih upraviaenih stroikov, skladno s temi navodili. ZzS (Priloga

5.1., s prilogo >Zbirni obrazec<) se odda v originalu in skenirano v pdf obliki na USB kl.lutku ali preko

Upraviteni stroiki plaa Pavialno financiranle, doloteno z

uporabo odstotka za eno ali vei
doloEenih kategorii stroikov -
posredni stroiki v viSini 40 %

neposredno potrienega stroika
plai in povraiilv zvezi z delom

skupai
stroiki

upravrcenr

Partner 1 1.500,00 EUR 600,00 EUR 2.100,00 EUR

Partner 2 1.200,00 EUR 480,00 EUR 1.680,00 EUR

Partner 3 1.500,00 EUR 600,00 EUR 2.100,00 EUR

Skupai 4.200,00 EUR 1.680,00 EUR s.880,00 EUR
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Zahtevek za sofinanciranje je dokument (Priloga 5.1), s katerim vodilni partner zaprosi za povraiilo
upraviienih izdatkov za projektno partnerstvo.



Spletnega odloiiSaa velikih datotek (v nadaljevanju SOVD), dostopnega na http://sovd.sov.si/. V kolikor
se proiektno partnerstvo odlodi za oddajo dokumentacije ZzS preko SOVD, mora za urejanje dostopa
vsaj 3 delovne dni pred oddajo dokumentacije zaprositi skrbnika pogodbe JR Piloti 2018 na skladu.

Dokazila o nastanku in platilu posameznih vrst upravidenih stroikov/izdatkov so razvidna v spodnji
tabeli:

Tabela 1: Pregled dokazil k ZzS za uveliavlianje posameznih vrst stroskov

Vrsta stroika Podrobnejia opredelitev stroika Pretled doka2il za izkazovanie stroika (praviloma

elektronski izpisi, skenirani dokumenti)
Stroiki
zaposlenih
projektu

plad

na

- Stroski plaa ter druga povraiila
stroskov v zvezi z delom zaposlenih na

operaciii, tj. plate z vsemi
pripadajotimi davki in prispevki,
prehrana med delom, prevoz na in iz

dela, nadomestila plaie (npr.

boleznine do 30 dni) ter drugi osebni
prejemki v skladu z veljavno
zakonodajo, npr. regres itd.

- V najvisjem znesku do 28.571,43 EUR

za posamezen projekt.

a) pogodba o zaposlitvi ali drugi pravni akt
(kadar to ni opredeljeno v pogodbi o
zaposlitvi), s katerim je zaposlena oseba
razporejena na delo na operaci.ii {ob prvem
ZzS in ko pride do spremembe);

b) platilna lista za posamezni mesec;

c) izpolnjeno meseano poroailo o delu (Priloga

5.2],;
d) izpis iz evidence ur;
e) dokazila za odsotnosti, v kolikor vrsta

odsotnosti ni razvidna iz platilne liste (npr.

bolniSki list, zdravniiko opravitilo ipd.);
f) skupni REK-1 obrazec in individualni REK

obrazec zaposlenega;
g) dokazilo o pladilu davkov in prispevkov;
h) dokazilo o plafilu neto plaie in drugih

zakonskih prispevkih;
i) odloiba/sklep o letnem dopustu (povraailo

stro5ka regresa za leto 2019 se vkliuai v prvi
Z2S oddan v letu 2020, povrafilo stroika
regresa za leto 2020 pa v zadnji oddani ZzS

v letu 2020 in se uveliavlja v sorazmernem
delu glede na delel2aposlitve na proiektu v
posameznem letul.

Pavialno
financiranje,
doloaeno z

uporabo
odstotka za eno
ali ved doloienih
kategorij
stro5kov
posredni stroiki
v viiini 40 %

neposredno
potrjenega
stroika plaa in
povraail v zvezl z

delom

- Posredni stroski (elektrika, voda ipd.),
- Stroiki za sluibena potovanja (npr.

obiski pri projektnih partnerjih),
- Stroiki storitev zunanjih izvajalcev

(npr. stroiki strokovnjakov s podroaja
motivacijskih programov,
strokovnjakov/razvijalcev
raaunalniSkih aplikacij ipd.),

- Stroiki opreme in drugih
opredmetenih sredstev (npr. nabava
kolesa za krepitev fiziane aktivnosti
zaposlenih, er8onomski pripomof ki

ipd. ),
- Stroiki informiranja in komuniciran,a.
- V najviijem znesku do 11.428,57 EUR

2a posamezen projekt.

a) pav5alno financiranje, doloieno z uporabo
odstotka za eno ali vef doloaenih kategorij
stroskov - posredni stroski v visini 40 %

neposredno potrjenega stroika plaa in
povraiil v zvezi z delom, zato se pri
poroaaniu doka2ila ne posreduiejo.

aj
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Dodatna pojasnila k posameznim dokazilom za izkazovanje upraviaenega stroika

StroSki plai zaposlenih na oroiektu:
a) pogodba o zaposlitvi mora poleg sploinih dolotil, dolotenih z nacionalno zakonodajo, vkl.judevati

tudi dolodbo, da se delo osebe financira iz projekta z navedbo deleia zaposlitve na projektu;
plaiilna lista za mesec, za katerega se uveljavlja stroiek plade;

izpolnjeno in podpisano meseino porotilo o delu (Priloga 5.2) v okviru katerega se za vsako

zaposleno osebo navede itevilo in vsebina opravljenih ur dela kot izhaja iz evidence opravljenega

dela, vkljudno z obratunom plate. Uveljavljajo se lahko tudi odsotnosti, v sorazmernem deleiu
zaposlitve na projektu;
izpis iz evidence prisotnosti na delovnem mestu za vsako zaposleno osebo;

dokazila za odsotnosti, v kolikor vrsta odsotnosti ni razvidna iz plaiilne liste in se priloiijo te se

odsotnost uveljavlja kot upraviaen stroiek in de vrsta odsotnosti ni razvidna iz ostalih dokazil;

skupni REK-1 obrazec in individualni REK obrazec za vsako zaposleno osebo;
dokazilo o platilu davkov in prispevkov (izpis iz TRR o plaianih davkih in prispevkih FURS-u);

dokazilo o pladilu neto plate in drugih zakonsko obveznih prejemkov posameznega zaposlenega
(izpis iz TRR);

za povradilo stroika regresa se priloii Obraaun regresa (priloga k mesetnemu porotilu),
odlodbo/sklep o letnem dopustu, obradun regresa, skupni REK-l obrazec in individualni REK

obrazec zaposlenega, dokazilo o plaiilu regresa in dokazilo o plaiilu davkov in prispevkov.

b)

c)

d)

e

f)

c)
h)

i)

Ureditev dokazil za ZzS

Dokazila se pripravljajo in oddajajo v skladu s temi navodili. V primeru neupoitevanja navodil glede

ureditve listin lahko Sklad zavrne prejeta dokazila in pozove k ponovni predloiitvi dokazil oziroma
celotnega ZzS.

Sken dokazila mora biti jasno razviden in razloien. Vsi dokumente, za katere se uveljavljajo stroiki,
morajo biti skenirani in VEDNO razporejeni po sledeaem vrstnem redu:

1, pogodba o zaposlitvi (ob prvem ZzS in ko pride do spremembe);
2. plaiilna lista,
3. mesetno porotilo,
4. izpis iz evidence prisotnosti,
5. dokazila za odsotnosti,
5. skupni REK-1 obrazec in individualni REK obrazec,
7. dokazilo o plaiilu davkov in prispevkov,

8. dokazilo o platilu neto plaEe,

9. odloEba/sklep o letnem dopustu in obratun regresa (povraiilo strolka regresa za leto 2019 se

vkljuaiv prvi ZzS oddan v letu 2020, povraailo stroika regresa za leto 2020 pa v zadn.ii oddani ZzS

v letu 2020 in se uveljavlja v sorazmernem delu glede na delei zaposlitve na projektu v
posameznem letu).

Pri organizaciji dokazilje zelo pomembno, da je razvidno kateremu partnerju in posamezniku se lahko
pripiie posamezna listina. To se zagotovi tako, da se poroia po partnerjih (P1 - ime partnerja 1) in
znotraj partnerjev po itevilki listine (npr. 01 2018 ANP (prvi 2 drki imena + prva irka priimka).

Uporabljajte kratka imena datotek in map - doliina imena lahko predstavlja teiavo pri kopiranju
dokumentov zato priporotamo, da so imena datotek dolga najved 20 znakov (gl. spodnji primer).

aa



P1 - ime partnerja 1

P2 - ime partnerja 2

P3 - ime partnerja 3

03 2019 ANP (prvr 2 i*i imena + prua trk. piiimk.)

03 2019 StP (prvi 2 f*i imcna + prva drka priimka)

0a 2019 ANP (pM 2 trki imena * prva arka priimka)

04 2019 Sl-P (prvr 2 irti imena * prva irka priimka)

05 2019 ANP (prvi2 tiki imeaa * prva dlka pdimka)

05 2019 5IP (prvi 2 drki im.n. + prva (*a priimka)

Projektno partnerstvo pri oddaji vsakega ZzS odda tudi Poroailo o izvajan,iu proiekta (Priloga 5.3), v
skenirani pdf obliki. Poroiilo pripravijo osebe, ki so zaposlene v okviru JR Piloti 2018 ali odgovorne za

izvedbo samega proiekta, pri posameznem projektnem partnerju. V porodilo se navedejo kljuine
ugotovitve o izvajaniu in napredku projekta. Poroiilo mora biti podpisano s strani oseb, ki so porotilo
pripravile.

Projektno partnerstvo mora pri oddaji zadnjega ZzS oddati zakljuano poroailo o izvajanju in doseikih
celotnega projekta. Oddano poroiilo sklad lahko uporabi za objavo na spletnih straneh sklada in za

promocijske namene projekta Asl.

lzbrani prijavitelj (vodilnipartner) pri prvi oddaji Zahtevka za sofinanciranje (v nadaljevanju zzs) skladu
za oba krovna partnerja poda podatek z navedbo itevila dni povpreanega trajanja odsotnosti zaradi
bolni5kega staleia v letu 2018 ter ob oddaji zadnjega ZzS navedbo itevila dni povpreinega trajanja
odsotnosti zaradi bolniikega staleia za tekoae leto, ko se pilotni projekt za kljuai ter v ja nua rju nasled nje

leto tudi podatek z navedbo 5tevila dni povprednega trajanja odsotnosti zaradi bolniikega staleia za

celotno leto v katerem se je projekt zakljuaill.

ie bo sklad ugotovil, da ieli projektno partnerstvo v zzs uveljavl.iati stroiek, ki ni v skladu s temi navodili
in pogodbo o sofinanciranju projekta, bo tak stroiek izloien iz sofinanciranja.

Projektno partnerstvo mora skladu nastale neposredne stroske dokazati s predlo;itvijo skeniranih
dokumentov. Sklad lahko ob izvajanju preverjanj zahteva dodatna dokazila, ki so nastala oziroma so

obvezna po zakonodaji. Stroiki moraio biti preverljivi (izjema je pavialno financiranje, dolodeno z

uporabo odstotka za eno ali vea doloaenih kategorij stro5kov - posredni stro5ki v viSini 40 % neposred no
potrienega stroika plaa in povraailv zvezi z delom, kise ne preverja). Projektno partnerstvo mora imeti
jasen pregled in zapis vseh finaninih transakcij, ki vkljutujejo informacije, potrebne za pripravo ZzS.

Projektno partnerstvo lahko podatke, ki so zaupni ali podatke, ki so poslovna skrivnost, oznaai s

klavzulo ))POSLOVNA SKRIVNOST(. To stori tako, da na dele dokumentacije, ki so zaupni napise
DPOSLOVNA SKRIVNOST(, zraven pa se podpiie odgovorna oseba projektnega partnerja.

Kot poslovno skrivnost lahko projektni partner oznati dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso

vsebovani v nobenem javnem registru ali drugaae.iavno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi

ali internimi akti partnerja oznaaeni kot poslovna skrivnost. Projektni partner mora v tem primeru
predloZiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke projektni
partner iteje za poslovno skrivnost. Sklad bo obravnaval kot takine tiste oddane/predloZene
dokumente, ki bodo opredel.jeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno oznaaeni kot
poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi trkami izpisano DPOSLOVNA

SKRIVNOST(). Ce naj bo zaupen samo doloaen podatek v prilogi ali dokumentu, mora biti zaupni del
poddrtan z rdedo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka TPOSLOVNA SKRIVNOST(. Ob tem sklad

I Primer: projektne aktivnosti se zakljuaijo v avgustu 2019, krovna partnerja oddata podatek z navedbo ltevila dni povpretne8a trajanja

odsotnosti zaradi bolniikega staleia ob oddaji zadnjega ZzS za trenutno stanje v letu 2019 ter v januarju 2020 za c€lotno leto 2019.
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opozarja projektnega partnerja, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodi.io podatki, ki so

predmet ocenjevanja prijav oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost.

5.2 Oddaja in posredovanje ZzS

ZzS mora vodilni partner poslati na sklad v rokih, navedenih v 6. poglavju. zzs je potrebno oddati
osebno ali po poiti in sicer ga je potrebno izpolniti, natisniti, podpisati s strani odgovorne osebe
vodilnega partnerja, navesti datum in iigosati (te projektni partner ne posluje z iigom, na mesta,

doloiena za iig, navede ,Ne poslujemo z iigom<). zzs-ju se priloii vsa obvezna dokazila in priloge v
elektronski obliki (na podatkovnem nosilcu UsB-kljua ali preko SOVD, kot navedeno v poglavju 5.1), v
obliki pdf. Priporoiamo oddajo priporoiene po5il.ike.

5.3 Postopek preverjanja ZzS

Pristojna oseba sklada (npr. skrbnik pogodbe o sofinanciranju) opravi 100 % preverjanje ZzS z vsemi
prilogami in dokazili v skladu z navodili sklada in navodili PO upraviaencem (tj. sklad) o izva.ianju

operacij in upravidenih stroikov v okviru Operativnega programa za izvajanja Evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020.

V primeru ugotovljenih neupravidenih stroikov bo sklad le-te zavrnil in zahteval popravke/dopolnitve.

V tem primeru je vodilni partner dolian skladu posredovati popravljen/dopolnjen ZzS z obrazloiitvi.jo
dopolnitev in sklicem na izhodiltni (zavrnjeni) ZzS.

V kolikor se pozivu za popravke/dopolnitve vodilni partner ne odzove v roku, bo sklad ZzS v celoti
zavrn il.

ee vodilni partner skladu ne bo posredoval popravljenega ZzS v roku, sklad ni dolian pregledati in

potrditi ZzS. Prav tako sklad zahtevanega zneska, do katerega bi bilo projektno partnerstvo sicer

upraviieno, ne bo poravnal.

ee je zzS ustrezno pripravljen brez pomanjkljivosti oziroma, te so nepravilnosti ali pomanjkl.iivosti v

roku odpravljene, sklad potrdi ZzS.

5.4 lzplaaila ZzS

Podlaga za izplatilo upravitenih sredstev je s strani sklada potrjen ZzS z vsemi obveznimi dokazili in

prilogami upraviienih izdatkov.

Sklad bo Zz5 praviloma poravnal v lestdesetih (60) dneh od potrditve zzs s strani odgovorne osebe
sklada oziroma najkasneje naslednji dan po prejemu sredstev s strani PO.

a!

ee sklad pri pregledu posredovanih zzs, dokazilih in prilogah ugotovi nepravilnosti ali pomanjkljivosti,
pozove vodilnega partnerja k dopolnitvi. Vodilni partner je dolian dopolnjeni ZzS z zahtevanimi
prilogami in dokazili posredovati skladu v roku in na naain, ki sta dolotena v pozivu. Pri dopolnjevanju
ZzS vodilni partner ne sme dodajati novih upravidenih stroikov (tj. stroikov, kijih v prvotnem zahtevku

ni uveljavlja l).



V primeru ugotovljenih nepravilnosti s strani PO, mora sklad izloaititiste strolke Zz5, pri katerih so bile
ugotovljene nepravilnosti ter izplatati le nesporni del ZzS. V kolikor pa se nepravilnosti ugotovijo
naknadno tj. po izplaailu Z2S, sklad poraduna prekomerno izplatana sredstva pri izpladilu naslednjega
ZzS na naain, da zmanjia naslednji ZzS z izkazom bremepisa projektnemu partnerstvu (vnos posebne
listine z ne8ativnim predznakom) in prejme izplatilo za naslednji ZzS zmanjian za viiino tega
bremepisa.

V kolikor se nepravilnosti ugotovijo po izplatilu zadnjega Zz5, sklad pozove projektno partnerstvo k

vraiilu neupraviieno prejetih javnih sredstev z vzpostavijo teriatve.

lzplaiila je v tekoaem koledarskem letu mogoie izvesti na podlagi popolnih ZzS, ki bodo oddani
najkasne.ie do:

- za koledarsko leto 2019 do 15. 10.2019,
- za koledarsko leto 2020 do 15.7.2020.

Vodilni partner bo moral ustrezni del prejetih namenskih sredstev najkasneje v 3 delovnih dneh po

dnevu, ko jih bo prejel, prenakazati drugim projektnim partnerjem v partnerstvu ter v roku 15 dni po

prejemu sredstev s strani sklada, skladu posredovati dokazilo o prenakazilu. ViSina sredstev bo
dolotena v dokumentih zahtevka za izplaailo v sistemu e-MA, ki jih bo pred izpladilom sredstev
vodilnemu pa rtnerju potrdil sklad.

5 POROEAN.IE

6.1 Roki za poroEanje

Tabela 2: Roki za poroaanje JR Piloti 2018

ZzS je oddan pravotasno, te ga sklad prejme najkasneje zadnji dan v okviru posameznega roka za

porotanje. ee je ZzS poslan priporodeno po poiti, se za dan prejema Steje dan oddaje na poito. ie ZzS

ni oddan priporoieno, se za dan prejema ite.ie dan, ko sklad prejme ZzS. ZzS se lahko odda tudiosebno
v glavni pisarni sklada v dasu uradnih ur.
6.2 Nepravilnosti, terjawe in vratila

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev oz. druge kriitve doloail pogodbe o

sofinanciranju, bo sklad izdal poziv za vradilo neupraviieno izplatanih sredstev. V pozivu sklad navede
visino terjatve ter doloii rok, do katerega mora projektno partnerstvo sredstva vrniti. Prav tako sklad

doloii rok, od katerega zaane.jo teai zakonite zamudne obresti v primeru neizpolnjevanja obveznosti.

Rok za

porotanle
zaaetek obdob,a

porotanja
ZakljuEek obdobla

porotanja
Datum, do katerega se lahko

najkasneje poroia oz. odda ZzS

1 Od podpisa pogodbe o
sofinancira nju

31.5.2019 20.6.2019

2 1.6.2019 30.9.2019 20. 10.2019
3L. L2. 2079 20. t. 2020

4 31.3.2020 20.5. 2020
L.4.2020 30. 6.2020 15. 7 . 2020
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Ob odkritih nepravilnostih in vzpostavljanju terjatev se upoitevajo navodila in smernice OU in PO,

kakor tudi pravila postopanja v primeru nevrnjenih sredstev (predpisani postopki izterjave, kot veljajo
V RS).

6.3 Preverianje aktivnosti na terenu

Sklad skladno 2 internim pravilnikom izvaja preverjanja na terenu. Sklad bo spremljal izvajanje
pilotnega projekta z napovedanimi ali nenapovedanimi preverianji izvedbe aktivnosti. Namen
preverjanj je zagotoviti, da so navedeni stroiki pro.iekta resniino nastali in da se uporabljajo v namen,

za katerega so bila dodeljena. Sklad lahko tekom preverjanja zahteva dodatna dokazila.

5.4 lzredna porotila s predpisano vsebino in rokom izdelave

Projektno partnerstvo je dolino na zahtevo sklada posredovati tudi izredna porotila s predpisano

vsebino in rokom izdelave.

7 INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE

Pravila glede informiranja in komuniciranja so opredeljena v Navodilih organa upravljan.la na podrodju

komuniciranja vsebin na podrotju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020:
h ttp://www.e u-skla d i.si/sl/doku menti/navodila/ navodila-za-komuniciranie-vsebin-2014-2020.doc.

Skladno z zgoraj navedenimi navodili OU morajo projektna partnerstva zagotoviti, da so vsidokumenti,
dogodki, alanki in gradiva, ki so namenjeni obveiianju javnosti smiselno opremljeni s spodaj
navedenimi logotipi in navedbo sofinanciranja. Zagotovljena mora biti vidnost logotipov in besedila:
'Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, druiino, socialne zadeve in enake moZnosti ter Evropska

unija iz Evropskega socialnega sklada.'

Logotip programa ASlje na voljo na spletni strani www.zavzeti.si logotip Evropskega socia lnega sklada
pa je na voljo tudi na h ttp://www. e u-skla d i. silporta l/slla ktua lno/logotipi

Primer postavitve logotipa v glavi dokumenta:

Logotip proiektnega
partneria/projekta 1,iilfr

Lrit.:
A5t
Cetovita podpora podjerjem
.a altrvno sraranje delovne {le

Primer postavitve logotipov v noBi dokumenta:

-ili
:

lavnr lno€ndrrrh,..rvotn',
rnvahdrk n p,elv^rnrh
rrl.d R€publ' l. 5 tovc nite

n pE Frj,8L r(A tLovtlirA
HtiIsTRswo za oEto. DRU:tito,
v)cnLnEzaDBtE tt{ €t\tA(E l{oZNosI

E,1,

))Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, druiino, socialne zadeve in enake moznosti ter Evropska

unija iz Evropskega socialnega sklada.(
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V primeru neizpolnjevanja obveznosti iz po8odbe o sofinanciranju, se zaaasno ustavijo izpladila s strani
sklada in sicer dokler projektno partnerstvo ne vzpostavi stanja doloienega s pogodbo. lzrek ukrepa
odstopa od pogodbe o sofinanciranju pa pomeni dokondno zaustavitev izplatil in poslediino vradila
neupraviteno prejetih sredstev (skladno z doloiili pogodbe o sofinanciranju).

9 NADZOR

Nadzor nad izvajanjem, predvsem iz vidika smotrnosti in uiinkovitosti porabe sredstev ter njihovo
namensko porabo opravljajo Evropska komisija, Urad za nadzor proraiuna RS, Radunsko sodiSte RS,

Evropsko raiunsko sodiite in drugi organi nadzora.

lzbrano pro.jektno partnerstvo mora nadzornim organom omogoiiti tehniani, administrativni in
finandni nadzor nad izvajanjem projekta. lzbrano projektno partnerstvo mora nadzornim organom
predloiiti vse dokumente, ki izkazujejo resnianost, pravilnost in skladnost upraviaenih stroikov
projekta.

10 REVIZIJSKA SLED IN HRAMEA DOKUMENTACIJE

10.1 Revizijska sled

lzbrano projektno partnerstvo mora v skladu s 125. ilenom Uredbe 1303/2013/EU pred izvajanjem
prolekta dolotiti ustrezno loieno radunovodsko kodo in voditi loaen raaunovodski sistem ali ustrezno
knjigovodsko evidenco za izvaja\e projekta.

Revizijska sled mora vsebovati opis aktivnosti in dokumentov vseh udeleiencev, uporabljenih v
postopkih izvajanja projekta. To pomeni, da se vsi podatki in dokumenti, ki so pomembni za nastale
stroike v okviru projekta, lahko izsledijo. Projektno partnerstvo je dolino zagotoviti zadostno ter
ustrezno revizijsko sled na vseh ravneh.

Revizijsko sled sestavljajo vidni podatki in informacije, ki omogodajo identifikacijo posamezne
transakcije, dolotanje njihove veljavnosti, pravilnost in celovitost izkazovanja v radunovodskih izkazih
ter deja nskost izvedbe preverjanj.

Revizijska sled omogoda, da se posamezna transakcija (zapis o poslovnem dogodku) sledi do njenega
nastanka, hkrati pa mora omogoaati ugotavljanje skladnosti, zakonitosti in popolnosti obdelav ter
zagotavljanje verodostojnosti podatkov v primeru njihove uporabe v sodnih postopkih ali pri razlitnih
pregledih. Revizi.iska sled je sistem za zagotavljan.ie in kontrolo skladnosti delovanja nekega procesa z

internimi in eksternimi pred pisi.

Revizijska sled se Steje za ustrezno, ie:
- omogoda uskladitev skupnih zneskov z natanano raiunovodsko evidenco in spremnimi

dokumenti, kijih hrani projektno partnerstvo v zvezi z izvajan.iem projekta;
- omogota preverjanje nakazil javnih sredstev partnerju in plaiil partnerja zunanjim izvajalcem

storitev;

Dunatsla (erra 2o lOoo Ltub{tana 0r 4l 45 87a -.r'@sklad.kBdn
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vkljuauje dokumente o postopkih .iavnega naroaan.ia, porodila o izvajanju projekta ter vse

druge dokumente, vezane na izvajan.ie projekta in poroaanje.

lzbrano projektno partnerstvo mora zagotavljati revizijsko sled in hrambo vseh dokumentov v zvezi s

projektom, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi, in sicer najmanj deset (10) let po

zadnjem prejetem izplaiilu in vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodotih preverjanj,

skladno s pravili EU in nacionalno zakonodajo.

11 VEUAVNOST NAVODIT

Navodila zainejo veljati z dnem objave na spletni strani sklada. Vsakokratne spremembe navodil bodo

objavljene na spletni strani.

Stevilka: 1108-1/2016-410

Datum: 17. 4. 2020

Po pooblastlu St
1c[n-47no17t9

{ataliia Podloqar MihBliid

q

tN_
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PRITOGE K NAVODILOM ZA PORO.ANJE

Zaporedna 5t. priloge Naslov priloge

Priloga 5.1 Zahtevek za sofina nciranje (ZzS)

Priloga 5.2 Meseano poroailo JR Piloti 2018

Priloga 5.3 Porodilo o izvajanju projekta JR Piloti 2018
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