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1. Zasledili smo objavljeno Javno povabilo za predložitev in sofinanciranje aktivnosti
bilateralnega sodelovanja v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in
Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05), št. 4300-1/2017. V razpisu je
zapisano, da je upravičen prijavitelj:
- pravna oseba, ki je nosilec projektov odobrenih na javnem razpisu Programa
Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in Programa Finančnega
mehanizma EGP 2009–2014
-

ali nosilec vnaprej opredeljenih projektov v okviru Programa Norveškega
finančnega mehanizma 2009–2014.

Ali prav razumemo, da se na ta razpis ne morejo prijaviti upravičenci, ki še niso
sodelovali v tem mehanizmu, in se lahko prijavijo samo tisti, ki so v prejšnjih obdobjih
že bili nosilci projektov?
ODGOVOR:
Da. Na javno povabilo se lahko prijavi le pravna oseba, ki je nosilec projektov odobrenih na
javnem razpisu Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in Programa
Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 ali nosilec vnaprej opredeljenih projektov v okviru
Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.
2. Na vas se obračamo z vprašanjem glede razpisa Norveškega in EGP finančnega
mehanizma, iz Skladov za bilateralno sodelovanje:
-

ali so za aktivnosti, ki jih prijavlja nosilec projekta, ki je bil izveden s sredstvi
finančnega mehanizma EGP upravičene samo za sredstva iz Sklada za
bilateralno sodelovanje za ta program ?

-

kaj pomeni, da so upravičeni prijavitelji tudi nosilci vnaprej opredeljenih projektov
v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 (poleg nosilcev
odobrenih in izvedenih projektov v obeh skladih v obdobju 2009-2014)?

ODGOVOR:
Nosilec projekta, ki je izvedel projekt, ki je bil financiran s sredstvi Programa Finančnega
mehanizma EGP (SI02), lahko v okviru povabila za predložitev in sofinanciranje aktivnosti
bilateralnega sodelovanja prijavi le aktivnosti za sofinanciranje iz Sklada za bilateralno
sodelovanje izključno za ta program (SI02) in izključno za aktivnosti na programskem
področju v okviru katerega se je izvajal projekt.
Nosilec projekta, ki je izvedel projekt, ki je bil financiran s sredstvi Programa Norveškega
finančnega mehanizma (SI05), lahko v okviru povabila za predložitev in so financiranje
aktivnosti bilateralnega sodelovanja prijavi le aktivnosti za sofinanciranje iz Sklada za
bilateralno sodelovanje izključno za ta program (SI05) in izključno za aktivnosti na
programskem področju v okviru katerega se je izvajal projekt.
Nosilec vnaprej opredeljenega projekta je izvajalec projekta, ki je bil prepoznan kot
pomemben na državni ravni in je prejel pozitivno oceno nosilca programa.
3. Imamo vprašanje vezano na 10 točko povabila - Upravičeni stroški, aktivnost TIP 1.
Zanima nas, ali lahko uveljavljamo kot upravičene tudi stroške udeležencev, ki z
našim društvom sodelujejo kot prostovoljci - torej na podlagi sporazuma o
prostovoljstvu? Na osnovnem razpisu je bilo to namreč mogoče.
ODGOVOR:
Ne. V skladu z 10. točko razpisne dokumentacije med upravičene stroške aktivnosti Tipa 1
sodijo stroški (prevoz, namestitev in kotizacija) slovenskih udeležencev, ki so zaposleni pri
nosilcu projekta in/ali partnerjih v projektu.

4. V zvezi z predmetnim javnim povabilom me zanima naslednje:
-

-

-

Ali so do sodelovanja v aktivnosti TIP 2 SI05 upravičeni katerikoli zaposleni v
organizaciji nosilca projekta ali projektnega partnerja, financiranega s strani NFM,
ali zgolj tisti, ki so bili del projektne skupine za katere se je uveljavljalo povračilo
stroškov dela?
Ali je pri aktivnosti TIP 1 SI05 in TIP 2 SI05 upravičen strošek tudi strošek dela v
obliki dnevnic zaposlenih, ki se udeležijo dogodkov? Kje si lahko preberemo
katalog upravičenih stroškov saj je ta, ki je naveden v razpisni dokumentaciji
precej nejasen.
Ali je aktivnosti TIP 1 SI05 upravičena zgolj v primeru, da se slovenski udeleženci
odpravijo na konference in podobne dogodke z kotizacijo ali tudi na popolnoma
neformalna srečanja z obstoječimi in potencialnimi prihodnjimi partnerji?

ODGOVOR:
-

Da. V skladu z 10. točko razpisne dokumentacije med upravičene slovenske
udeležence sodijo zaposleni pri nosilcu projekta in/ali partnerjih v projektu.
Ne. V skladu z 10. točko razpisne dokumentacije dnevnice niso upravičen strošek.
Da, slovenski udeleženci se lahko udeležijo tudi neformalnih srečanj. V skladu z
10. točko razpisne dokumentacije so upravičeni stroški slovenskih udeležencev za
udeležbo na konferencah, seminarjih, tečajih, srečanjih in delavnicah.

5. Zanimam se za prijavo aktivnosti TIP 2, program SI05, in sicer organizacije seminarja
z delavnico v Sloveniji za izmenjavo in prenos znanj, izkušenj, dobrih praks. V zvezi z
upravičenimi stroški me zanima, ali se lahko pri tej aktivnosti pod stroške za
organizacijo šteje tudi honorar za ekspertne izvajalce delavnice z Norveške, če je
delavnico mogoče izpeljati samo z udeležbo teh ekspertnih izvajalcev. Poleg tega me
zanima, ali bi bilo dovolj, če bi bili norveški udeleženci seminarja samo tisti
udeleženci, ki bi tudi izvedli delavnico v okviru srečanja.
ODGOVOR:
Honorarji za ekspertne izvajalce delavnice iz Norveške niso upravičen strošek. V skladu z
10. točko razpisne dokumentacije predstavljajo upravičene stroške udeležencev iz Norveške
le stroški javnega prevoza in namestitev. Za izvedbo seminarja je dovolj, da se delavnice ali
seminarja udeležijo le tisti norveški udeleženci, ki bi tudi izvedli delavnico oziroma seminar.
6. Med upravičenimi stroški za aktivnost Tip 1, program SI02 (str. 5) je zapisano, da
morajo biti slovenski udeleženci zaposleni pri nosilcu in/ali partnerjih projekta. Ali to
velja tudi za NVO, kjer v največji meri sodelujejo le prostovoljci?
ODGOVOR:
Da, to velja tudi za NVO.
7. Prijavljamo 2-dnevno terensko delavnico na temo upravljanja in nadzora prostočasnih
aktivnosti v naravnem okolju (problematika iz projekta Suport) in bo večina aktivnosti
predvsem terenskih. Ali so dnevnice in kilometrina upravičen strošek za
organizatorje, predavatelje in udeležence?
Ali so upravičen strošek tudi honorarji predavateljev tako domačih kot tujih
(načrtujemo sodelovanje iz Avstrije)?
ODGOVOR:
Dnevnice za organizatorje, predavatelje in udeležence niso upravičen strošek, kilometrina pa
je upravičen strošek le v primeru, če do kraja izvajanja aktivnosti ni javnega prevoza.
Honorarji predavateljev niso upravičen strošek. Stroški udeležencev iz Avstrije niso
upravičen strošek.
8. Iz odgovorov na vprašanja ne morem razbrati ali je za aktivnost Tip2, program SI02,
strošek dela pri prijaviteljevih zaposlenih upravičen ali ne.
ODGOVOR:
Strošek dela pri prijaviteljevih zaposlenih ni upravičen strošek.
9. Prijavili bi se na konferenco v Reykjavik »Scientific Study and Conservation of the
World's Waterbirds«, aktivnost Tip 1, program SI02. Zanima nas, ali so upravičeni
stroški konferenčnih ekskurzij, dnevnice zaposlenega za čas potovanja in transfer
do/z letališča.
ODGOVOR:
Pri aktivnostih Tip 1, program SI02 so upravičeni stroški prevoza, namestitve in kotizacije
slovenskih udeležencev (zaposlenih pri nosilcu projekta in/ali partnerjih v projektu) za
udeležbo na konferencah, seminarjih, tečajih, srečanjih in delavnicah v državah Norveška,
Islandija ali Lihtenštajn. Stroški konferenčnih ekskurzij in dnevnice zaposlenega za čas
potovanja niso upravičen strošek.

