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UPRAVNI POSTOPKI

EVROPSKA KOMISIJA
RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV
„Podpora za ukrepe za informiranje v zvezi s skupno kmetijsko politiko (SKP)“
Izvajanje ukrepov za informiranje v okviru proračunske postavke 05 08 06 za leto 2013
(2012/C 223/04)
1. UVOD

2. PREDNOSTNE NALOGE IN VRSTE UKREPOV ZA LETO 2013

Ta razpis za zbiranje predlogov temelji na Uredbi Sveta (ES) št.
814/2000 z dne 17. aprila 2000 o ukrepih za informiranje v
zvezi s skupno kmetijsko politiko (SKP), ki določa vrsto in
vsebino ukrepov za informiranje, ki jih Evropska unija lahko
sofinancira. Uredba Komisije (ES) št. 2208/2002, kakor je bila
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1820/2004, določa
podrobna pravila za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 814/2000.

2.1 Prednostne naloge
Leto 2013 bo ključnega pomena v razpravah o novi skupni
kmetijski politiki.

Prednostna tema
Prednostna tema tega razpisa za zbiranje predlogov bo SKP na
splošno ter zlasti predlagane reforme politike.

To je razpis za zbiranje predlogov za financiranje ukrepov za
informiranje, kakor so opredeljeni v členu 3(1) Uredbe Sveta
(ES) št. 814/2000, z odobrenimi proračunskimi sredstvi za leto
2013. Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na ukrepe za
informiranje, ki jih je treba izvesti (vključno s pripravo, izvaja
njem, nadaljnjim spremljanjem in ocenjevanjem) med 1. marcem
2013 in 28. februarjem 2014.

V okviru te prednostne naloge mora biti namen predlaganih
projektov:

Ukrep za informiranje je neodvisen in povezan niz dejavnosti
informiranja, organiziran na podlagi enega samega finančnega
načrta.

— prikazati vlogo SKP pri razvoju pametne, trajnostne in vklju
čujoče rasti, kakor je opredeljena v strategiji Evropa 2020,

V skladu s členom 4(2) Uredbe Komisije (ES) št. 2208/2002
morajo biti prosilci tega razpisa za zbiranje predlogov pravne
osebe, ki so v času predložitve predloga že najmanj dve leti
zakonito ustanovljene v državi članici.

Ta razpis za zbiranje predlogov urejata tudi Uredba Sveta (ES,
Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni
uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti,
in Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 2324/2002 z dne
23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki
se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti.

— zagotoviti boljše javno razumevanje SKP, zlasti v okviru
predlogov za reformo,

— izboljšati razumevanje prispevka SKP k zagotavljanju zdrave
in kakovostne proizvodnje hrane za evropske državljane,
ohranjanju okolja in razvoju podeželja v Evropski uniji,

— povečati zanimanje javnosti za vlogo kmetov, kmetijstva in
razvoja podeželja v naši družbi s promocijo številnih vlog
kmetijstva ter prikazom prispevka SKP k podpori kmetom,
kmetijstvu in razvoju podeželja v Evropski uniji.

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) močno
spodbuja sodelovanje različnih zainteresiranih strani na nacio
nalni in evropski ravni.
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V točki 2.2 je navedenih nekaj primerov vrst komunikacijskih
orodij, ki se lahko predlagajo kot del informacijskih kampanj.
Prednostni ukrepi
Komisija bo dala prednost projektom na nacionalni ravni ali na
ravni EU, ki bodo verjetno imeli velik vpliv ter so inovativni in
ustvarjalni.
Komisija bo dala prednost tudi ukrepom za informiranje, ki jih
predlagajo formalno ali neformalno vzpostavljene mreže na
evropski ravni, ali ukrepom za informiranje, ki vključujejo vzpo
stavitev in/ali razvoj takih mrež.
2.2 Vrste ukrepov za informiranje
Komisija namerava v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov
izbrati dve vrsti celovitih ukrepov javnega komuniciranja:
— na nacionalni ravni, s povezovanjem različnih partnerjev
okoli večjega skupnega projekta,
— na evropski ravni, v kar največ državah članicah, da se tako
poveča učinek.
Te celovite komunikacijske kampanje ponujajo najboljšo možno
kombinacijo komunikacijskih orodij za izpolnjevanje vnaprej
določenih ciljev in doseganje kar se da široke javnosti.
Celovite komunikacijske kampanje morajo imeti znatni učinek,
ki ga je mogoče izmeriti s pomočjo zunanjih in notranjih obje
ktivno preverljivih kazalnikov, ki jih je treba določiti ob upošte
vanju meril SMART (biti morajo specifični, merljivi, dosegljivi,
relevantni in časovno določeni).
Različne dejavnosti morajo biti medsebojno povezane ter imeti
jasen konceptualni pristop in opredeljevati rezultate, ki jih je
treba doseči. Časovnica mora biti v skladu s cilji projekta in
izvedljiva.
Kampanje morajo vključevati več od spodaj neštetih komunika
cijskih dejavnosti ali orodij (seznam ni izčrpen):
— izdelava in distribucija multimedijskega ali avdiovizualnega
gradiva,
— izdelava in distribucija tiskanega gradiva (publikacije, plakati
itn.),
— oblikovanje spletnih orodij in orodij družabnih omrežij,
— medijski dogodki,
— konference, seminarji ali delavnice,
— dogodki vrste „kmetija v mestu“, s pomočjo katerih se prebi
valcem v mestih pojasni pomen kmetijstva,
— dogodki vrste „dnevi odprtih vrat“, katerih cilj je drža
vljanom prikazati vlogo kmetijstva,
— stalne ali premične razstave ali informacijske točke.
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2.3 Ciljne skupine
Splošna javnost (s posebnim poudarkom na mladih v mestnih
območjih), mediji, civilna družba in glavni akterji na podeželju.
3. TRAJANJE IN PRORAČUN
Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na ukrepe za infor
miranje, ki jih je treba izvesti (vključno s pripravo, izvajanjem,
nadaljnjim spremljanjem in ocenjevanjem) med 1. marcem
2013 in 28. februarjem 2014.
Skupni proračun za ukrepe za informiranje, ki bodo izvedeni v
okviru tega razpisa za zbiranje predlogov, znaša
3 000 000 EUR. Ta znesek se bo razdelil med vloge, ki jim
bo ocenjevalni odbor na podlagi meril za ocenjevanje iz Priloge
I dodelil najboljše rezultate in ki izpolnjujejo vsa merila za
izbor, izključitev in upravičenost iz Priloge III. Komisija si
pridržuje pravico, da navedeni skupni znesek, ki naj bi se dode
lil, zniža, če meni, da kakovost predlogov ni zadostna.
Skupni znesek nepovratnih sredstev, ki se zaprosijo pri Komisiji,
mora znašati med 100 000 EUR in 500 000 EUR na sporazum
o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki zajema ukrepe za informi
ranje iz točke 2.2 (vključno s pavšalnim zneskom za stroške
osebja).
Finančni prispevek Komisije k izbranim vlogam je omejen na
50 % skupnih upravičenih stroškov (glej Prilogo IV – Priprava
finančnega načrta). Skupni upravičeni stroški ne vključujejo
stroškov osebja. Stroški osebja so zajeti v ločenem pavšalnem
financiranju v višini največ 10 000 EUR za ukrepe, katerih
skupni upravičeni stroški (brez pavšalnega financiranja za
stroške osebja) znašajo manj kot 400 000 EUR, in največ
25 000 EUR za ukrepe, katerih skupni upravičeni stroški (brez
pavšalnega financiranja za stroške osebja) znašajo med
400 000 EUR in 950 000 EUR.
Odstotek prispevka Komisije se lahko poveča na največ 75 %, če
so ukrepi za informiranje izjemnega pomena ali če prosilec to
zahteva v vlogi.
Ukrep za informiranje bo priznan za ukrep izjemnega pomena
na podlagi člena 7(2) Uredbe (ES) št. 2208/2002, če so izpol
njeni vsi naslednji pogoji:
1. ukrep vključuje načrt za širjenje informacij, s katerim je
mogoče doseči kar najbolj široko javnost iz vsaj treh držav
članic in katerega pričakovani (predhodni) in doseženi (nak
nadni) rezultati bodo podprti z zadostnimi zunanjimi dokazi
(zunaj preverjeni objektivni kazalniki, oblikovani na podlagi
meril SMART);
2. ukrep mora v vsaki državi članici, ki jo ukrep pokriva, izva
jati vsaj nacionalni soorganizator;
3. ocenjevalni odbor (v nadaljnjem besedilu: odbor) je ukrepu
skupaj dodelil najmanj 75 od skupno 100 točk za merila za
ocenjevanje iz Priloge I.
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Ukrepom za informiranje, ki prejmejo nepovratna sredstva na
podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov, ne bo dodeljeno
predfinanciranje. Upravičenec lahko zahteva vmesno plačilo s
predložitvijo vmesnega tehničnega in finančnega poročila.
Znesek vmesnega plačila ne presega 30 % celotnega zneska
(brez stroškov osebja), določenega v sporazumu o dodelitvi
nepovratnih sredstev. Znesek se bo določil na podlagi ukrepa,
ki se izvaja, in upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali ter
so bili navedeni v vmesnem finančnem poročilu in jih je Komi
sija potrdila; za te stroške se bo uporabil odstotek sofinancira
nja, določen v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev.
Pavšalno financiranje za stroške osebja se bo izplačalo šele pri
končnem plačilu.

Z izbiro vloge se Komisija ne zaveže k dodelitvi celotnega
zaprošenega zneska. Znesek nepovratnih sredstev v nobenem
primeru ne bo presegal zaprošenega zneska. Nepovratna sred
stva ne bodo dodeljena ukrepu, ki prejema drugo financiranje
EU.

4. SPLOŠNA NAVODILA ZA VLOŽITEV VLOGE
4.1 Priprava vloge
Vsak prosilec lahko zaprosi za nepovratna sredstva samo za en
ukrep za informiranje na proračunsko leto.

Vloge se vložijo na posebnih obrazcih, ki so na voljo na
spletnem naslovu http://ec.europa.eu/agriculture/grants-forinformation-measures/

Napisane morajo biti v enem od uradnih jezikov Evropske unije.
Kljub temu je zaradi hitrejše obravnave vlog zaželeno, da
prosilci vloge vložijo v angleškem ali francoskem jeziku ali, če
to ni mogoče, da priložijo vsaj prevod podrobnega opisa pred
loga v angleškem ali francoskem jeziku (obrazec 3).

Vloga mora vsebovati naslednje dokumente, katerih predloge so
na voljo na zgoraj navedenem spletnem naslovu:

— spremni dopis, v katerem se navedeta ime predlaganega
ukrepa za informiranje in znesek zaprošenih nepovratnih
sredstev, ki ga podpiše pristojni zakoniti zastopnik organi
zacije prosilke; velja opozoriti, da mora biti znesek zapro
šenih nepovratnih sredstev v dopisu enak znesku sofinanci
ranja EU, ki je naveden v preglednici prihodkov finančnega
načrta (točki g in h),

— obrazec 1 (podatki o prosilcu), obrazec 2 (podatki o more
bitnih soorganizatorjih), obrazec 3 (podroben opis ukrepa
za informiranje). Če se vprašanje ne nanaša na predlagani
ukrep za informiranje, vpišite „ni relevantno“ ali „n.r.“.
Obravnavane bodo samo vloge, predložene na teh obrazcih.
Če se obrazec 2 ne uporablja, na prvo stran obrazca napišite
n.r.,
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— ustrezno izpolnjen in datiran finančni načrt predlaganega
ukrepa za informiranje (ki vsebuje podrobno preglednico
izdatkov in podrobno preglednico prihodkov, ki morata
biti uravnoteženi), ki ga mora podpisati zakoniti zastopnik
organizacije prosilke,

— vse dodatne dokumente, navedene v Prilogi II.

4.2 Rok in naslov za vložitev vlog
Prosilci morajo poslati en izvod celotne vloge na papirju s
priporočeno pošto s povratnico (kot dokazilo o datumu poši
ljanja velja poštni žig na ovojnici) najpozneje do 31. oktobra
2012 na naslov:

European Commission
Unit AGRI. K.1.
Call for proposals 2012/C 223/04
Attn. Angela Filote
L130 4/148A
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Vlogo je treba poslati v zaprti kuverti ali kartonski škatli, ki
mora biti vložena v še eno zaprto kuverto ali kartonsko škatlo.
Na notranjo kuverto ali kartonsko škatlo je treba poleg imena
službe, na katero je naslovljena in je bila navedena v razpisu za
zbiranje predlogov, napisati „Call for proposals — Not to be
opened by the mail service“. Če se uporabijo samolepilne
kuverte, jih je treba zalepiti z lepilnim trakom, čez katerega se
mora pošiljatelj podpisati.

Ker mora Komisija vse prejete dokumente optično odčitati stran
za stranjo, naj posamezni listi vloge ali prilog ne bodo speti.
Zaradi varovanja okolja se za vložitev vlog spodbujata tudi
uporaba recikliranega papirja in obojestransko tiskanje.

Istočasno morajo prosilci najpozneje do 31. oktobra 2012 do
24. ure (po bruseljskem času) poslati elektronsko različico svoje
vloge, ki mora vsebovati vsaj spremni dopis, obrazce 1, 2 in 3
ter finančni načrt, in sicer na elektronski naslov:

AGRI-GRANTS-APPLICATIONS-ONLY@ec.europa.eu

Prosilci morajo sami zagotoviti, da sta tiskana in elektronska
različica vloge identični, popolni in oddani pravočasno. Vloge (v
tiskani in elektronski obliki), poslane po izteku roka, se zavr
nejo. V primeru neskladnosti med elektronsko in papirno razli
čico imajo vedno prednost informacije v tiskani različici.

Vprašanja v zvezi z razpisom za zbiranje predlogov se lahko
pošljejo na elektronski naslov AGRI-GRANTS@ec.europa.eu
najpozneje do 17. oktobra 2012. Evropska komisija ni obve
zana odgovoriti na vprašanja, prejeta po navedenem datumu.
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5.3.2 Merila za izključitev

Odgovori bodo podani najpozneje do 24. oktobra 2012. Zaradi
enakega obravnavanja prosilcev Evropska komisija ne more dati
predhodnega mnenja o upravičenosti prosilca, ukrepa za infor
miranje ali posebnih dejavnosti, ki jih ta vsebuje. Vprašanja,
pomembna tudi za druge prosilce, in odgovori nanje bodo
objavljeni na spletišču Generalnega direktorata za kmetijstvo
in razvoj podeželja v delu „Pogosta vprašanja v zvezi s pripravo
vloge za dodelitev nepovratnih sredstev“ na naslovu:

Posebni odbor za ocenjevanje preveri merila za izključitev.
Prosilec, ki je v času postopka v enem od položajev, opisanih
v Prilogi III (2. Merila za izključitev), bo izključen in njegova
vloga se ne bo ocenila glede na merila za upravičenost.

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

5.3.3 Merila za upravičenost

5. POSTOPEK IN ČASOVNI RAZPORED

V tej fazi bo odbor preveril upravičenost prosilcev in vlog na
podlagi predloženih dokumentov in glede na merila iz Priloge
III (3. Merila za upravičenost).

5.1 Prejem in registracija vlog
Komisija bo vloge registrirala in v 15 delovnih dneh po roku za
vložitev prosilcem po elektronski pošti poslala potrdilo o
prejemu, v katerem bo navedla številko, ki jo je dodelila vlogi.
5.2 Ocenjevanje vlog na podlagi meril za ocenjevanje
V tej fazi bo odbor ocenil vloge na podlagi meril za ocenjevanje
iz Priloge I (merila za ocenjevanje). V naslednjo fazo bodo
sprejete samo vloge, ki v tej fazi prejmejo skupaj najmanj 60
od 100 možnih točk in najmanj 50 % možnih točk v okviru
posameznega merila.
Vloge, ki bodo prejele manj kot 60 od 100 možnih točk, bodo
zavrnjene. Zavrnjene bodo tudi vloge, ki bodo prejele manj kot
50 % možnih točk pri enem od meril.
Velja opozoriti, da če se vloga na podlagi ocenjevanja merila
zavrne, ker ni dosegla vsaj 50 % točk, ki so na voljo za to
merilo, naslednja merila ne bodo ocenjena.
Vendar 60 prejetih točk od skupno 100 možnih še ne pomeni,
da bo ukrep za informiranje prejel nepovratna sredstva. Komi
sija lahko najnižjo sprejemljivo oceno zviša glede na število
uspešnih vlog in razpoložljiva proračunska sredstva.

5.4 Dodelitev nepovratnih sredstev
Ob koncu postopka dodelitve nepovratnih sredstev in po sklepu
Komisije o dodelitvi bo izbrani prosilec prejel sporazum o dode
litvi nepovratnih sredstev (katerega vzorec je mogoče prenesti s
spletnega naslova, navedenega v točki 4.1 tega razpisa za
zbiranje predlogov), izražen v eurih, v katerem bodo navedeni
pogoji in znesek financiranja, ki je lahko nižji od zneska, zapro
šenega v vlogi. V primeru računskih napak, stroškov, ki prese
gajo najvišje upravičene zneske, ter stroškov, ki se štejejo za
neupravičene ali nerealne, lahko Komisija zahteva pojasnila in
po potrebi popravi finančni načrt. Če bo zaradi popravka
znesek skupnih stroškov višji, bo znesek, zaprošen pri Komisiji,
ostal enak, prispevek prosilca pa se bo ustrezno povečal.
Evropska komisija si pridržuje pravico, da od prosilca zahteva
dodatne dokaze in po potrebi druga dokazila (tj. sporazume o
predvajanju, oglaševanju, avdiovizualni produkciji itn.). Komisija
lahko na podlagi teh preverjanj v primeru lažnih izjav vlogo
zavrne. Zato je v interesu prosilcev, da zagotovijo pravilne
informacije ter realen in stroškovno učinkovit finančni načrt.

Če je vloga v eni od faz zavrnjena, prosilci ob koncu postopka
dodelitve prejmejo pisno obvestilo z obrazložitvijo razlogov za
zavrnitev.

5.3 Ocenjevanje vlog glede na merila za izbor, izključitev
in upravičenost
Prosilci, ki so bili uspešni v prvi fazi, bodo ocenjeni glede na
merila za izbor, izključitev in upravičenost.
Posebni ocenjevalni odbor bo ocenil vloge glede na merila za
izbor, izključitev in upravičenost na podlagi dokumentov iz
Priloge II.
5.3.1 Merila za izbor – tehnična in finančna sposobnost prosilcev
V tej fazi bo odbor preveril tehnično in finančno sposobnost
upravičenih prosilcev na podlagi predloženih informacij in glede
na merila iz Priloge III (1. Merila za izbor). Samo prosilci, ki so
bili uspešni v tej fazi, bodo ocenjeni glede na merila za izklju
čitev in upravičenost.

Postopek dodelitve nepovratnih sredstev se bo predvidoma
zaključil konec januarja 2013. Službe Komisije prosilcev ne
smejo obveščati o stanju ocenjevanja vlog, dokler ni sprejeta
odločitev o dodelitvi nepovratnih sredstev. Zato so prosilci
naprošeni, da pred navedenim datumom s Komisijo ne stopajo
v stik po telefonu ali pisno v zvezi z rezultati svojih vlog.

Kandidat mora Evropsko komisijo uradno obvestiti o kakršni
koli spremembi (status, zakoniti zastopnik, obsodba itn.), ki je
nastala v času med vložitvijo vloge in podpisom sporazuma.
Evropska komisija si pridržuje pravico, da ne dodeli nepovratnih
sredstev, če taka informacija ni bila uradno sporočena ali če
presodi, da lahko sproži pomisleke v zvezi z vlogo.
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6. OGLAŠEVANJE
6.1 Odgovornosti upravičenca
Za upravičence velja pri vseh akcijah pogodbena obveznost, da
pri komuniciranju, objavah ali na promocijskem gradivu v zvezi
z ukrepom z vsemi ustreznimi sredstvi in v skladu s pogoji iz
sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev v celotnem obdobju
izvajanja ukrepa navajajo, da ukrep finančno podpira Evropska
unija.
Poleg tega mora upravičenec v kakršni koli vrsti sporočila ali
objavi – ne glede na obliko in format – navesti, da je vsebovana
informacija izključno odgovornost avtorja in da ne predstavlja
nujno uradnega stališča Komisije.
Dokazi o tem oglaševanju se vključijo v poročila o tehničnem
izvajanju. Vzorec logotipa EU se lahko prenese s spletnega
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naslova
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/
flag/index_sl.htm, s pripisom „Projekt podpira Evropska unija“.
Če organizacija upravičenka ne izpolnjuje zgoraj navedenih
obveznosti, si Komisija pridržuje pravico, da zmanjša znesek
nepovratnih sredstev, dodeljenih za zadevni ukrep za informi
ranje, ali v celoti zavrne njegovo izplačilo.
7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Evropska komisija zagotovi, da se osebni podatki v vlogi obde
lajo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti
in o prostem pretoku takih podatkov (1). To velja zlasti za
zaupnost in varstvo takih podatkov.

(1) UL L 8, 12.1.2001, str. 1.
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PRILOGA I
MERILA ZA OCENJEVANJE
Vsak ukrep za informiranje bo posebni odbor ocenil na podlagi naslednjih meril:
1. (največ 35 točk): ustreznost in splošni interes ukrepa se ocenita zlasti na podlagi povzetka predloga, ki je predložen v delu
A obrazca 3, in glede na:
— splošno kakovost predloga. V predlogu je treba jasno opredeliti konceptualni pristop in rezultate, ki bodo doseženi.
Opis ukrepa, ciljev in ciljne javnosti mora biti natančen, vloge in odgovornosti prosilca in vsakega soorganizatorja
pa jasno opredeljene. Program ukrepa mora biti podrobno opisan, časovnica pa mora biti izvedljiva in skladna s
cilji projekta (20 točk);
— to, v kolikšni meri so cilji in vsebina ukrepa v skladu s cilji iz člena 1 Uredbe (ES) št. 814/2000 ter prednostnimi
nalogami iz točke 2.1 in vrstami informacijskih kampanj, opisanimi v točki 2.2 razpisa za zbiranje predlogov
(15 točk);
2. (največ 25 točk): splošna dodana vrednost predloga se oceni zlasti na podlagi delov B, C in D obrazca 3. Vidiki, ki se bodo
upoštevali:
— število držav in prebivalstva, ki ga zajema ukrep. Ukrepi bodo ocenjeni glede na število držav, v katerih se izvajajo
dejavnosti, in odstotek prebivalstva, ki mu je ukrep namenjen (glej točki 2.2 in 2.3 tega razpisa za zbiranje
predlogov (15 točk);
— popolnost, inovativnost in izvirnost različnih komunikacijskih dejavnosti, ki so predlagane (10 točk);
3. (največ 20 točk): vpliv ukrepa in sprejeta politika širjenja informacij se ocenita zlasti na podlagi informacij, zagotovljenih v
delih E in F obrazca 3, ter informacij, ki so zagotovljene v obrazcih 1 in 2. Vidiki, ki se bodo upoštevali:
— razsežnost, status in zastopanost ciljne javnosti (vključno s posrednimi upravičenci) glede na vrsto ukrepa
(10 točk);
— sposobnost prosilca in soorganizatorjev, da zagotovijo uspešno nadaljnje spremljanje in širjenje doseženih rezul
tatov, ter uporabljenih sredstev širjenja (zlasti tiska, radia, televizije, interneta, neposredne distribucije) ter njihova
vloga pri ukrepu (10 točk);
4. (največ 10 točk): ocenjevanje ukrepa se oceni zlasti na podlagi informacij, zagotovljenih v delu G obrazca 3, in glede na:
— analizo pričakovanega vpliva ukrepa pred njegovo izvedbo ter analizo rezultatov po zaključku ukrepa, pri čemer je
treba posebno pozornost nameniti uporabljenim kazalnikom (zunaj preverjeni in objektivni) (5 točk);
— uporabljene tehnike (raziskave, vprašalniki, statistike itn.) za merjenje učinka prenesenih sporočil (5 točk);
5. (največ 10 točk): finančna kakovost predloga se oceni zlasti glede na finančne preglednice. Vidiki, ki se bodo upoštevali:
— predlogi morajo dokazati, da bo ukrep ponujal dobro razmerje med kakovostjo in ceno ter da je finančni predlog
skladen s tržnimi cenami (10 točk).
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PRILOGA II
DODATNI DOKUMENTI, KI JIH JE TREBA PRILOŽITI VLOGI ZA DODELITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV
Vloge se štejejo za popolne, če (poleg spremnega dopisa, obrazcev vloge in finančnega načrta, ki se lahko prenesejo s
spletnega naslova, navedenega v točki 4.1 tega razpisa za zbiranje predlogov) vsebujejo vse spodaj navedene dodatne
dokumente. Prosilci morajo zagotoviti, da so dokumenti vlogi priloženi v vrstnem redu, ki je prikazan v spodnji
preglednici. Če kateri od teh dokumentov ni priložen, se vloga lahko obravnava kot nepopolna in se izloči.
Dokument

Opis

Opombe

Dokument A

Obrazec o pravnem položaju

Velja za vse prosilce. Obrazec je na
voljo na spletni strani, navedeni v
točki 4.1 tega razpisa za zbiranje pred
logov.

Dokument B

Obrazec o finančnem položaju

Velja za vse prosilce. Obrazec je na
voljo na spletni strani, navedeni v
točki 4.1 tega razpisa za zbiranje pred
logov.

Dokument C

Ustanovitveni akt (statut)

Velja za vse prosilce, ki niso organiza
cije javnega prava.

Dokument D

Nedavni izpisek iz uradnega registra, ki ga določa zako
nodaja države članice sedeža (npr. iz uradnega lista ali
registra družb), v katerem so jasno navedeni ime in
naslov prosilca ter datum vpisa.

Velja za vse prosilce.

Dokument E

Če je prosilec zavezanec za DDV, kopija registracijskega
dokumenta.

Velja za prosilce zasebnega prava
(DDV, ki ga plačajo organizacije
javnega prava, ni v nobenem primeru
upravičen).

Če prosilec ni upravičen do vračila DDV, uradni doku
ment, ki to potrjuje.

Če prosilec ni upravičen do vračila
DDV, mora priložiti potrdilo davčnega
urada ali druge zunanje osebe, odgo
vorne za pripravo računovodskih
izkazov ali nadzor nad njimi (neodvis
nega računovodje, revizorja itn.).

Dokument F

Bilance stanja in bilance uspeha za zadnji dve prora
čunski leti, za kateri so bili pripravljeni računovodski
izkazi, ali kakršen koli drug dokument (npr. potrdilo
banke), ki prikazuje finančno stanje prosilcev in
njihovo sposobnost izvajati dejavnosti v obdobju, v
katerem se izvaja ukrep za informiranje.

Velja za vse prosilce, ki niso organiza
cije javnega prava.

Dokument G

Življenjepisi oseb, ki bodo sodelovale pri pripravi, izva
janju, nadaljnjem spremljanju in ocenjevanju predlaga
nega ukrepa za informiranje.

Velja za vse prosilce in soorganizatorje.

Dokument H

Dokazilo o finančnih prispevkih drugih financerjev
(tudi če je financer obenem soorganizator) predlaga
nega ukrepa za informiranje (dokazilo mora vsebovati
vsaj uradno potrdilo o financiranju za vsakega pred
videnega financerja, v katerem sta navedena ime ukrepa
za informiranje in višina prispevanega zneska).

Ta obrazec se mora obvezno priložiti,
če finančna sredstva prispevajo še drugi
financerji.

Glede DDV (dokument E) je zelo pomembno, da se zahtevani dokumenti predložijo, tudi če prosilec ni zavezanec za
DDV. Dokazila o finančnih prispevkih (dokument H) morajo predložiti vsi financerji (točke c, d in f preglednice
prihodkov).
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PRILOGA III
MERILA ZA IZBOR, IZKLJUČITEV IN UPRAVIČENOST
1. Merila za izbor
Prosilci za dokaz svoje tehnične sposobnosti prikažejo, da:
— imajo potrebna tehnična znanja in spretnosti, ki so neposredno pomembni za pripravo, izvajanje, nadaljnje sprem
ljanje in ocenjevanje vrste predlaganega ukrepa za informiranje,
— so v zadnjih dveh letih izvedli najmanj eno celovito komunikacijsko kampanjo,
— imajo vsaj dve leti izkušenj s področja predlagane teme oziroma tem.
Prosilci za dokaz svoje finančne sposobnosti prikažejo, da:
— imajo zadosti dobro finančno stanje za izvajanje dejavnosti v celotnem obdobju, v katerem se izvaja ukrep za
informiranje.
Tehnična in finančna sposobnost prosilcev se ocenita na podlagi informacij, ki so jih prosilci navedli v vlogi, in dodatnih
informacij (Priloga II). Komisija lahko zahteva tudi dodatne informacije. Prosilce opozarjamo, da Komisija ne bo zago
tovila predfinanciranja za ukrepe za informiranje, ki bodo prejeli nepovratna sredstva v okviru tega razpisa za zbiranje
predlogov. Prosilci vse stroške ukrepov za informiranje prevzamejo sami. Komisija bo nepovratna sredstva izplačala šele
po odobritvi končnega poročila o tehničnem in finančnem izvajanju, ki ga bodo upravičenci predložili po zaključku
ukrepa za informiranje, in po morebitni izključitvi neupravičenih izdatkov.
Prosilci lahko zaprosijo za vmesno plačilo (za podrobnosti glej točko 3 razpisa za zbiranje predlogov – Trajanje in
proračun).
2. Merila za izključitev
Komisija bo izključila vse prosilce, ki so v enem od položajev, opisanih v členu 5 Uredbe Komisije (ES) št. 2208/2002 ter
členu 93(1), členu 94 in v točki (a) drugega odstavka člena 96 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (finančna
uredba z dne 25. junija 2002, ki se uporablja za splošni proračun Evropske unije). Nepovratna sredstva se ne morejo
dodeliti prosilcem, ki so med postopkom dodelitve nepovratnih sredstev v enem od naslednjih položajev:
— v stečajnem ali likvidacijskem postopku ali postopku prisilne poravnave, ki so sklenili dogovor z upniki, prenehali
poslovati, so v postopku v zvezi s temi zadevami ali v kakršnem koli podobnem položaju, ki izhaja iz podobnega
postopka, določenega z nacionalno zakonodajo ali predpisi,
— če so bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje v zvezi s poklicnim ravnanjem,
— če jim lahko naročnik na kakršni koli podlagi dokaže hujšo kršitev poslovnih pravil,
— če niso poravnali obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost ali davkov v skladu z zakonitimi
predpisi države, v kateri imajo sedež, ali države, v kateri ima sedež naročnik, ali države, v kateri se bo ukrep izvajal,
— če so bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije, korupcije, sodelovanja v hudodelski združbi ali druge nezakonite
dejavnosti, ki škodi finančnim interesom Unije,
— če je bila v drugem postopku javnega naročanja ali dodelitve nepovratnih sredstev, ki se financirajo iz proračuna EU,
za njih ugotovljena resna kršitev pogodbe zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
— če so v položaju navzkrižja interesov,
— če so krivi napačnega prikazovanja informacij, ki jih zahteva odredbodajalec, ali pa teh informacij niso predložili.
Prosilci morajo podati častno izjavo, da niso v enem od zgoraj navedenih položajev (glej spremni dopis, ki je na voljo na
spletnem naslovu, navedenem v točki 4.1 tega razpisa za zbiranje predlogov). Komisija lahko glede na analizo tveganja
zahteva dodatna dokazila. Prosilcem, za katere se ugotovi, da so dajali lažne izjave, se lahko naložijo upravne in denarne
kazni.
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3. Merila za upravičenost
(a) Merila za ocenjevanje upravičenosti prosilca:
— prosilec je v času predložitve predloga zakonito ustanovljena pravna oseba v državi članici že najmanj dve leti. To
je jasno razvidno iz vloge in priloženih dokumentov. Prosilci, ki niso zakonito ustanovljeni v državi članici
najmanj dve leti v času predložitve predloga ali tega ne dokažejo, se izločijo.
(b) Merila za ocenjevanje upravičenosti vloge:
Vloga v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov mora izpolnjevati vsa naslednja merila:
— vložiti jo je treba (po navadni in elektronski pošti) najpozneje do 31. oktobra 2012 (kot dokazilo o datumu
pošiljanja velja poštni žig na ovojnici),
— vsebovati mora papirni izvod vloge in finančnega načrta na ustreznih obrazcih, ki se lahko prenesejo s spletnega
naslova, navedenega v točki 4.1, in tudi elektronsko različico,
— napisana mora biti v enem od uradnih jezikov Unije,
— priloženi ji morajo biti vsi dokumenti, navedeni v točki 4.1 tega razpisa za zbiranje predlogov,
— prosilci lahko vložijo samo eno vlogo na proračunsko leto,
— znesek zaprošenih nepovratnih sredstev pri Komisiji (vključno s pavšalnim financiranjem za stroške osebja) znaša
od 100 000 EUR do 500 000 EUR,
— finančni načrt predlaganega ukrepa za informiranje mora:
— biti izražen v eurih,
— vsebovati uravnoteženi preglednici izdatkov in prihodkov,
— biti datiran in podpisan v delu izdatkov in v delu prihodkov s strani zakonitega zastopnika organizacije
prosilke (če je ta za podpis pooblaščen, je treba priložiti dokazilo o pooblastilu),
— biti pripravljen na podlagi podrobnih izračunov (količine, cene na enoto, skupni zneski) in ustreznih pojasnil v
stolpcu „opombe“; pavšalni zneski (razen za stroške osebja) ne bodo sprejeti,
— upoštevati najvišje zneske, ki jih je Komisija določila za določene vrste izdatkov (glej Prilogo IV) in za
nastanitev (glej dokument z naslovom „Stroški namestitve (hotel), ki jih odobri Komisija“ na spletnem naslovu,
navedenem v točki 4.1),
— biti naveden brez DDV, če je prosilec zavezanec za DDV in upravičen do njegovega vračila ali če je prosilec
organizacija javnega prava,
— na strani prihodkov vključevati neposredni prispevek prosilca, zaprošeno financiranje Komisije in (če je to
ustrezno) podrobnosti o vseh prispevkih drugih financerjev, kot tudi vse prihodke, ki jih ustvari projekt,
vključno z morebitnimi pristojbinami prosilcev.
— Predlagani ukrep za informiranje se mora izvesti med 1. marcem 2013 in 28. februarjem 2014.
— Upravičeni niso:
— zakonsko predpisani ukrepi,
— ukrepi, ki prejemajo finančna sredstva EU iz druge proračunske postavke,
— dobičkonosni ukrepi,
— generalne ali ustanovitvene skupščine.
Vloge, ki ne izpolnjujejo enega ali več zgoraj navedenih meril, se lahko štejejo za neupravičene in se lahko zavrnejo.
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PRILOGA IV
PRIPRAVA FINANČNEGA NAČRTA
Finančni načrt mora upoštevati vsa ustrezna pravila iz Priloge III (3. Merila za upravičenost). Predložiti se mora na
originalnih obrazcih (preglednicah izdatkov in prihodkov).
Preglednica izdatkov mora biti podrobna ter omogočati jasno razumevanje vsakega izdatka (npr. brez „razno“). V opisu
ukrepa za informiranje (obrazec 3) morajo biti razvidne različne kategorije stroškov.
Preglednica prihodkov mora biti podrobna ter omogočati jasno razumevanje vsakega prihodka/finančnega prispevka in
upoštevati pravilo o nepridobitnosti. Priložena morajo biti dokazila o finančnih prispevkih drugih financerjev (glej
dokument H Priloge II).
Za lažjo pripravo finančnega načrta je na spletnem naslovu, navedenem v točki 4.1, na voljo primer pravilno izpolnjenega
finančnega načrta.
V preglednici izdatkov finančnega načrta morajo biti navedeni samo upravičeni stroški (glej spodaj).
Izdatki, nastali pred podpisom sporazuma, so odgovornost prosilca in ne pomenijo nikakršne zakonske ali finančne
obveznosti za Komisijo.
1. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški ukrepa za informiranje so dejansko nastali stroški upravičenca, ki izpolnjujejo naslednja merila:
(a) nanašajo se na predmet sporazuma in so navedeni v predvidenem skupnem finančnem načrtu ukrepa za informiranje;
(b) potrebni so za izvedbo ukrepa za informiranje, ki je predmet nepovratnih sredstev;
(c) nosi in plača jih upravičenec med obdobjem ukrepa za informiranje, kot je opredeljeno v členu I.2.2 sporazuma o
dodelitvi nepovratnih sredstev, tj. utemeljeni so z originalnimi dokazili (glej preglednico v točki 3 spodaj) in ustrez
nimi dokazili o plačilu;
(d) so določljivi in preverljivi, zlasti, ker so knjiženi v računovodskih evidencah upravičenca in pripravljeni v skladu z
računovodskimi standardi države, v kateri ima upravičenec sedež, ter običajno prakso stroškovnega računovodstva
upravičenca;
(e) so sprejemljivi, utemeljeni in izpolnjujejo zahteve dobrega finančnega poslovodenja, zlasti glede gospodarnosti in
učinkovitosti;
(f) izpolnjujejo zahteve veljavne davčne in socialne zakonodaje.
DOBAVITELJI/PODIZVAJALCI storitev, ki presegajo 10 000 EUR
Če namerava prosilec sodelovati z dobavitelji/podizvajalci in če znesek vseh storitev, ki jih bo opravil en dobavitelj/pod
izvajalec, presega 10 000 EUR, mora prosilec Komisiji predložiti vsaj tri ponudbe treh različnih družb, priložiti izbrano
ponudbo ter prikazati, da je pri izbranem dobavitelju/podizvajalcu razmerje med kakovostjo in ceno najboljše, ter
utemeljiti svojo izbiro, če izbrana ponudba ni najcenejša.
Te dokumente je treba Komisiji predložiti čim prej, najpozneje s končnim tehničnim in finančnim poročilom.
V nasprotnem primeru bo Komisija navedene stroške lahko štela za neupravičene.
Poleg tega je treba opozoriti, da se ukrepov ne sme v celoti oddati podizvajalcem. Podizvajalcem se lahko odda le
omejeno število dejavnosti v okviru posebnega ukrepa za informiranje.
2. Neupravičeni stroški
Naslednji stroški se ne štejejo za upravičene:
— prispevki v naravi,
— neopredeljeni ali pavšalni izdatki, razen stroškov osebja,
— posredni stroški (najemnina, elektrika, voda, plin, zavarovanje, davki itn.),
— stroški pisarniškega materiala (papir, pisalne potrebščine itn.),
— stroški nabave nove ali rabljene opreme,
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— stroški amortizacije opreme,
— stroški, ki niso predvideni v finančnem načrtu,
— DDV, razen če lahko upravičenec dokaže, da ga ne more dobiti povrnjenega na podlagi veljavne nacionalne zako
nodaje. Vendar DDV, ki ga plačajo organizacije javnega prava, ni upravičen,
— donos kapitala,
— dolg in stroški servisiranja dolga,
— rezervacije za morebitne prihodnje izgube ali dolgove,
— dolžniške obresti,
— dvomljivi dolgovi,
— tečajne razlike,
— stroški, ki jih je prijavil upravičenec in so bili kriti v okviru drugega projekta ali delovnega programa, ki prejema
nepovratna sredstva EU,
— čezmerni in nepotrebni izdatki.
3. Posebne določbe v zvezi z upravičenimi stroški in zahtevanimi dokazili
Vrsta izdatka

Stroški osebja

Upravičeni

1. Zaposleni
Plačan bo pavšalni znesek: 10 000 EUR za
ukrepe, katerih skupni upravičeni stroški (brez
pavšalnega zneska za stroške osebja) znašajo
manj kot 400 000 EUR, in 25 000 EUR za
ukrepe, katerih skupni upravičeni stroški (brez
pavšalnega zneska za stroške osebja) znašajo
med 400 000 EUR in največ 950 000 EUR.
Zajemal bo stroške osebja za pripravo, izvajanje,
nadaljnje spremljanje in ocenjevanje.
2. Samozaposleni

Zahtevana dokazila (opomba: če je navedenih več
dokazil, je treba predložiti vsa)

Za pridobitev pavšalnega zneska dokazila
niso potrebna.
Vendar morajo upravičenci za namene
analize končnemu poročilu priložiti doku
ment, v katerem so navedeni stroški osebja,
ki so dejansko nastali v zvezi z ukrepom za
informiranje.

— Račun, na katerem so navedeni vsaj ime
ukrepa za informiranje, vrsta opravljenega
dela in datumi, ko je bilo delo opravljeno,
— dokazilo o plačilu.

Potni stroški (1)

1. Vlak
Stroški potovanja v drugem razredu po najkrajši
poti (2).
2. Letalo
Stroški rezervacije in stroški potovanja z letalom
v ekonomskem razredu po najnižji možni tarifi
na trgu.

— Vozovnica,
— dokazilo o plačilu.

— Elektronska rezervacija (vključno s ceno),
— uporabljeni vstopni kupon. Na vstopnem
kuponu morajo biti navedeni ime, datum
ter kraj odhoda in prihoda,
— račun potovalne agencije, kadar je to
primerno,
— dokazilo o plačilu.

3. Avtobus
Medmestni prevoz po najkrajši poti.

— Račun, na katerem so navedeni vsaj kraj
odhoda in prihoda, število potnikov in
datumi potovanja,
— dokazilo o plačilu.

4. Trajekt

— Vozovnica,
— dokazilo o plačilu.
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Vrsta izdatka

Nastanitev

Uradni list Evropske unije

Upravičeni

1. Med pripravo ukrepa za informiranje
Hotelska nastanitev do najvišjega zneska (brez
DDV) nočitve, ki ga določi država. Zadevni
najvišji znesek je naveden na spletnem naslovu
iz točke 4.1 tega razpisa za zbiranje predlogov
(„Stroški namestitve (hotel), ki jih odobri Komisi
ja“).

C 223/15

Zahtevana dokazila (opomba: če je navedenih več
dokazil, je treba predložiti vsa)

— Podroben račun hotela, na katerem so
navedeni imena oseb, datumi in število
nočitev. Te podatke je treba navesti tudi,
če se račun nanaša skupino,
— opis, ki ga zagotovi upravičenec nepovra
tnih sredstev, namena nastanitve, pove
zave s sofinanciranim ukrepom za infor
miranje in vloge zadevnih oseb v ukrepu,
— zapisnik sestanka, kadar je to primerno,
— dokazilo o plačilu.

2. Med izvajanjem ukrepa za informiranje
Hotelska nastanitev do najvišjega zneska (brez
DDV) nočitve, ki ga določi država. Zadevni
najvišji znesek je naveden na spletnem naslovu
iz točke 4.1 tega razpisa za zbiranje predlogov
(„Stroški namestitve (hotel), ki jih odobri Komisi
ja“).

— Podroben račun hotela, na katerem so
navedeni imena oseb, datumi in število
nočitev. Te podatke je treba navesti tudi,
če se račun nanaša skupino,
— seznam prisotnih, ki ga podpišejo udele
ženci, kot se zahteva za tehnično poro
čilo (glej člen I.5.2.2 sporazuma o dode
litvi nepovratnih sredstev),
— dokazilo o plačilu.

Prehrana

Samo med izvajanjem ukrepa za informiranje do
zneska največ (brez DDV):
— 5 EUR na osebo za odmor za kavo,
— 25 EUR na osebo za kosilo,
— 40 EUR na osebo za večerjo.

— Skupni račun (3) (gostinskega podjetja,
hotela, konferenčnega centra itn.), na
katerem so navedeni vsaj ime ukrepa za
informiranje, datum, število oseb, vrsta
storitve (odmori za kavo, kosila in/ali
večerje), cene na enoto in skupna cena,
— seznam prisotnih, ki ga podpišejo udele
ženci, kot se zahteva za tehnično poro
čilo (glej člen I.5.2.2 sporazuma o dode
litvi nepovratnih sredstev),
— dokazilo o plačilu.

Tolmačenje

1. Zaposleni: stroški plač so vključeni v najvišji
pavšalni znesek pod „stroški osebja“.

Dokazilo ni potrebno.

2. Samozaposleni: do največ 600 EUR na dan (brez
DDV).

— Račun, na katerem so navedeni vsaj ime
ukrepa za informiranje, jeziki, iz katerih
in v katere se je tolmačilo, datumi opra
vljanja storitev in število opravljenih ur,
— dokazilo o plačilu.

Prevodi

1. Zaposleni: stroški plač so vključeni v najvišji
pavšalni znesek pod „stroški osebja“.

Dokazilo ni potrebno.

2. Samozaposleni: do največ 45 EUR na stran (brez
DDV).

— Račun, na katerem so navedeni vsaj ime
ukrepa za informiranje, jeziki, iz katerih
in v katere se je prevajalo, in število
prevedenih strani,

Opomba: stran je 1 800 znakov brez presledkov.

— dokazilo o plačilu.
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Vrsta izdatka

Honorarji sveto
valcev in govor
cev

Uradni list Evropske unije

Upravičeni

Do največ 600 EUR na dan (brez DDV).
Honorarji strokovnjakov ali govorcev niso upravi
čeni, če so zadevne osebe nacionalni ali mednarodni
javni uslužbenci ali javni uslužbenci EU, če so zapo
sleni v organizaciji ali včlanjeni v organizacijo, ki
prejema nepovratna sredstva, ali njeni pridruženi ali
povezani organizaciji.

27.7.2012

Zahtevana dokazila (opomba: če je navedenih več
dokazil, je treba predložiti vsa)

— Račun, na katerem so navedeni vsaj ime
ukrepa za informiranje, vrsta opravljenega
dela in datumi, ko je bilo delo opravljeno,
— končni program konference, vključno z
imenom in funkcijo govorca,
— dokazilo o plačilu.

Stroški nastanitve in potni stroški: glej ustrezne vrste
izdatkov.
Najem konferen
čnih dvoran in
opreme

Opomba: znesek najema kabin za simultano tolma
čenje je omejen na največ 750 EUR/dan (brez DDV).

— Račun, na katerem so navedeni vsaj ime
ukrepa za informiranje, vrsta opreme ter
datumi najema konferenčnih prostorov in
opreme,
— dokazilo o plačilu.

Poštni stroški

Poštne ali kurirske storitve, uporabljene za pošiljanje
dokumentov v zvezi z ukrepom za informiranje (kot
so vabila itn.).

— Podroben račun, na katerem so navedeni
vsaj nazivi poslanih dokumentov in
njihovo število, ali potrdilo pošte z
utemeljitvijo upravičenca,
— dokazilo o plačilu.

(1) Financirajo se samo stroški prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi (vlak, letalo, ladja). Kljub temu velja opozoriti, da stroški avtobusa,
podzemne železnice, tramvaja in taksija niso upravičeni. Prav tako niso upravičena zasebna osebna vozila.
(2) Če se ne uporabi ekonomski razred, se izdatki štejejo za upravičene do zneska cene vozovnice za ekonomski razred, če prevozna
družba izda potrdilo, v katerem je navedena cena potovanja v tem razredu.
(3) Posamezni računi restavracij se ne sprejmejo.

