
Tehnični postopki, vezani na Tehnični postopki, vezani na 
izvajanje ukrepov LEADERizvajanje ukrepov LEADERizvajanje ukrepov LEADERizvajanje ukrepov LEADER

Izdelava zahtevkov za izplačilo Izdelava zahtevkov za izplačilo 

Brdo pri Lukovici, 21.10.2008                          Brdo pri Lukovici, 21.10.2008                          



ZAKAJ ZAHTEVKI?

• izplačilo upravičenega dela sredstev (sofinanciranje) MKGP p p g ( j )
odobri samo na podlagi predloženih, pregledanih in potrjenih 
zahtevkov za izplačilo sredstev iz ukrepov 4.osi (LEADER)

• zahtevki morajo biti vloženi na predpisanih obrazcih in z 
vsemi zahtevanimi dokazili kot prilogamivsemi zahtevanimi dokazili, kot prilogami
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DVA TIPA ZAHTEVKOV

Priloga A Obrazec PRP-09-L1

Ukrep št

 

 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
Evropa investira v podeželje • za vlaganje zahtevkov za 

sofinanciranje 
Ukrep št. ____
Naziv ukrepa: ______________________________
za leto 20__
Datum: _____________

izpolni KMGP
Številka zadeve:

j

izvajanja projektov  iz 
lokalne razvojne 
t t ijZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV

SOFINANCIRANJE PROJEKTOV
V skladu s pogodbo / z odločbo št. 33151 - __ / 2008/__  izstavljamo zahtevek
za sofinanciranje izvedbenih projektov lokalne razvojne strategije LAS: 

L k l k ij k k i / ič

strategije

izvajanja projektov 
medregijskega in

Transakcijski račun LAS:

Matična številka LAS:

Davčna številka LAS:

Sedež LAS:

Lokalna akcijska skupina / upravičenec: medregijskega in 
čezmejnega 
sodelovanja

Številka obvestila o pravici porabe sredstev: 33151 - __ / 2008/__

Številka odločbe o potrditvi statusa LAS: 33151 - __ / 2008/__

Odgovorna oseba (ime in priimek, funkcija):

Imetnik računa LAS:

Transakcijski račun LAS:

• vlagajo samo delujočesamo delujoče LAS

Višina zahtevka (€):

Številka odločbe o potrditvi LIN: 33151 - __ / 2008/__

Projekt je del potrjenega letnega izvedbenega načrta (LIN) za leto:

Obdobje izvajanja projekta:
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Prispevek v naravi DA NE



DVA TIPA ZAHTEVKOV

Priloga B Obrazec PRP-09-L2

Ukrep št

 

 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
Evropa investira v podeželje 

• za vlaganje zahtevkov za 
sofinanciranje 

Ukrep št. ____
Naziv ukrepa: ______________________________
za leto 20__
Datum: _____________

izpolni KMGP
Številka zadeve:

j

vodenja LAS, 
pridobivanja strokovnih 

j i i ij ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV
SOFINANCIRANJE VODENJA LAS

V skladu s pogodbo / z odločbo št. 33151 - __ / 2008/__  izstavljamo zahtevek
za sofinanciranje izvedbenih projektov lokalne razvojne strategije LAS: 

znanj in   animacije 
območij

Transakcijski račun LAS:

Matična številka LAS:

Davčna številka LAS:

Sedež LAS:

Lokalna akcijska skupina / upravičenec:

• vlagajo delujočedelujoče in 
pripoznanepripoznane LAS

Številka obvestila o pravici porabe sredstev: 33151 - __ / 2008/__

Številka odločbe o potrditvi statusa LAS: 33151 - __ / 2008/__

Odgovorna oseba (ime in priimek, funkcija):

Imetnik računa LAS:

Transakcijski račun LAS:p pp p

Višina zahtevka (€):

Številka odločbe o potrditvi LIN: 33151 - __ / 2008/__

Projekt je del potrjenega letnega izvedbenega načrta (LIN) za leto:

Obdobje izvajanja projekta:

4

Prispevek v naravi DA NE



POGOJI ZA VLAGANJE ZAHTEVKOV 

• dodeljena sredstva za vodenje in izvedbo projektov (odločba)

• potrjen letni izvedbeni načrt (LIN) s strani MKGP 

• projekt ali faza projekta je v celoti zaključena (skladno z 
dinamiko, opredeljeno v LIN)

• vsi računi plačani, originalni, dokazila o plačilu (potrjeni s strani 
LAS, zaporedna številka, podpis, žig, datum pregleda,…) – poglavje 
6.1 in 6.2 navodil (str. 13 in 14)( )

• 1 projekt = 1 zahtevek 

• 1 faza = 1 zahtevek

5



ROKI ZA VLAGANJE ZAHTEVKOV

sofinanciranje projektovsofinanciranje projektov

klj čk j k f j k k l l• po zaključku projekta oz. faze projekta preko celega leta, 
skladno z dinamiko, opredeljeno v LIN

• za izplačilo sredstev v tekočem letu do 5. oktobra
• v primeru spremembe dinamike – pridobiti soglasje MKGP

sofinanciranje vodenjasofinanciranje vodenjaj jj j

• trikrat letno do 30.3., do 30.7. in do 30.11.
• za izplačilo sredstev v tekočem letu do 5 oktobraza izplačilo sredstev v tekočem letu do 5. oktobra

Posebno obdobje: 6. Posebno obdobje: 6. –– 31. oktober31. oktober
Vsi zahtevki, ki bodo vloženi v tem obdobju, bodo vrnjeni LAS. Vsi zahtevki, ki bodo vloženi v tem obdobju, bodo vrnjeni LAS. 
Ponovno jih lahko vloži po 1 novembru vendar bo izplačiloPonovno jih lahko vloži po 1 novembru vendar bo izplačilo
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Ponovno jih lahko vloži po 1.novembru, vendar bo izplačilo Ponovno jih lahko vloži po 1.novembru, vendar bo izplačilo 
izvedeno v naslednjem letu.izvedeno v naslednjem letu.



PRERAZPOREJANJE SREDSTEV

• možno med posameznimi projekti

• možno med sredstvi za vodenje in projekti, vendar samo 
enosmerno (vodenje projekti)

• potrebno soglasje MKGP pred vložitvijo zahtevka

i d i id blj l j št t lj• v primeru, da ni pridobljenega soglasja, se upoštevata veljavna 
(potrjena z odločbo) višina in namen sredstev
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KAKO IZRAČUNATI VIŠINO ZAPROŠENIH 
SREDSTEV

• LAS upošteva določila javnega razpisa, navodil za 
i d l LIN i dil i d l h kizdelavo LIN in navodil za izdelavo zahtevkov:

upravičene stroške dokazuje z originalnimi računi, ki so 
neposredno povezani z izvedbo projekta

od zneska posameznega računa odšteje vse neupravičene 
t škstroške

upošteva določila o najvišjem deležu sofinanciranja iz 
naslova LEADER glede na namennaslova LEADER glede na namen

upošteva določila LEADER o omejitvah pri dodeljevanju 
sredstevsredstev.
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KAKO IZRAČUNATI VIŠINO ZAPROŠENIH 
SREDSTEV

1. korak: Izbor računov oz. dokazil za dokazovanje upravičenih  
stroškov.

2. korak: Odštevanje vseh neupravičenih stroškov (npr. DDV).

3. korak: Izračunati višino sofinanciranja glede na namen
(primer: stroški projekta naložbe v turistično infrastrukturo   
so sofinancirani do 40 % upravičenih stroškov).p )

4. korak: Preveriti ali znesek sofinanciranja ne presega omejitev
iz ukrepov LEADERiz ukrepov LEADER
(primer: ne sme biti manj kot 2.000 EUR in ne več kot 
70.000 EUR).

5. korak: Določitev višine zaprošenih sredstev
(v primeru, da je potrebno zaprošeno višino korigirati)
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FINANCIRANJE IN FINANČNI TOKOVI

Možnost 1: Predplačilo LAS

LAS izplača nosilcu projekta pred izplačilom sredstev MKGPLAS izplača nosilcu projekta pred izplačilom sredstev MKGP

Zahtevek nosilca, računi in dokazila

K
TA

C
 P

R
O

JE
K LA

S

N
O

SI
LE

C

Izplačilo

Potrdilo o plačilu zahtevka nosilca + 
potrjene kopije računov

A
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Izplačilo zahtevka

LA

M
K

G
P
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Izplačilo zahtevka



FINANCIRANJE IN FINANČNI TOKOVI

Možnost 2: Poplačilo LAS

LAS izplača nosilcu projekta po prejemu sredstev MKGPLAS izplača nosilcu projekta po prejemu sredstev MKGP

LAS MKGPNOSILEC PROJEKTA

Računi in dokazila Zahtevek s potrjenimi 
originalnimi računig

Izplačilo zahtevkaVračilo sredstev
60 dni48 ur
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POTRJEVANJE ZAHTEVKOV

• Administrativna kontrola
Ali je zahtevek pravočasen?
Ali je zahtevku priložena zahtevana dokumentacija?Ali je zahtevku priložena zahtevana dokumentacija?
Ali so računi pravilno datirani?
Ali so upoštevani le računi, ki se nanašajo na prijavljen 
projekt/naložbo/ aktivnost?projekt/naložbo/ aktivnost? 
Ali je časovno zaporedje predračunov, pogodb, računov in plačil 
ustrezno?
Ali so upoštevani vsi odbitki (npr DDV popusti)?Ali so upoštevani vsi odbitki (npr. DDV, popusti)?
Ali je delež splošnih stroškov v skladu z javnim razpisom?
Ali je zahtevek skladen s potrjenim LIN?
Ali je zahtevek skladen s priloženimi računi?j p

• Nepravočasni zahtevki - se zavržejo s sklepom
• Nepopolni / neustrezni - poziv na dopolnitev

N č d l j i i / li d l j i ž j kl• Nepravočasno dopolnjeni in / ali nedopolnjeni - se zavržejo s sklepom
• Pravočasno dopolnjeni - odobritev plačila (Nalog)
• Pravočasni in ustrezni - odobritev plačila (Nalog)
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•• Kontrola na kraju samem pred izplačilom!Kontrola na kraju samem pred izplačilom!



POTRJEVANJE ZAHTEVKOV

ZAČETEK
faza IV

3
 administrativna

kontrola

2
Zahtevek za povračilo

z dokumentacijo
1

Prejem zahtevka

4
Ali je zahtevek popoln

in ustrezen?

DA

NE

5
Pozivanje na

dopolnitev

6
Poziv na dopolnitev

zahtevka

dopolnitev

zahtevka

7
P j d l itPrejem dopolnitve

zahtevka
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POTRJEVANJE ZAHTEVKOV

8
Dopolnitev zahtevka

9
pregled dopolnitve

administrativna kontrola

DA
10

Ali je zahtevek popoln
in ustrezen?

NE

13
Ali je potrebna

kontrola na kraju
samem?

DA

DA

NE

12
Sklep o zavrnitvi

11
Izdaja sklepa

DA

KONEC
faza IV

zahtevka

14
Izdelava naloga za

plačilo - SRP

16
kontrola na

kraju samem

15
Nalog za plačilo -

SRP

14

faza V



KJE NAJDEM NAVODILA?

http://www.mkgp.gov.si/si/program_razvoja_podezelja_
2007 2013/vsebina programa razvoja podezelja/os 42007_2013/vsebina_programa_razvoja_podezelja/os_4
_leader/
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