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Erasmus IP
Delavnica za pogodbenike 2010

mag. Robert Marinšek
Sabina Benvenuti Topič

Erasmus IP

1. Kratka in intenzivna aktivnost, ki1. Kratka in intenzivna aktivnost, ki
2. poteka največ nekajkrat ter
3. zagotavlja aktivno udeležbo študentov in predavateljev.

Tehnično: 
• Vsaj 3 organizacije

Vse nosilke EUC• Vse nosilke EUC
• 10 zaporednih dni
• 1. september 2010 do 31. avgust 2011
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Pomembni elementi IP

• Aktivno sodelovanje udeležencev• Aktivno sodelovanje udeležencev
• Dodana vrednost
• Priznavanje udeležbe (ECTS)
• Promocija in diseminacija

Integracija v izobraževalni proces• Integracija v izobraževalni proces
• Zaželena uporaba IKT

Pogodba
Sestavni deli pogodbe: 

Pogodba– Pogodba
– Priloga 1: vaša vloga za dotacijo

• Annex I: finančna pravila iz vloge
• Annex II: seznam upravičenih partnerjev (3. 

poglavje)
– Priloga 2: Končno poročilo pogodbenika (Annex III)Priloga 2: Končno poročilo pogodbenika (Annex III)
– Priloga 3: Končno poročilo za študente (Annex IV)
– Priloga 4: Splošni pogoji
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Pogodbeni stranki

• Vaša institucija in• Vaša institucija in
• CMEPIUS v vlogi NA

Najbolj pomembno o pogodbi

• Predmet pogodbe je izvedba IP  kot je • Predmet pogodbe je izvedba IP, kot je 
opisan v vlogi za dotacijo in pod 
pogoji, ki so določeni s to pogodbo.

• Spremembe so mogoče, vendar ne 
vsega

• Dokumentirajte svoj projekt
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Spremembe projekta

• Vedno v pisni oblikiVedno v pisni obliki
• Dovolj dolgo pred dogodkom in ne pozneje kot 

en mesec pred iztekom pogodbenega roka
• Ne sme spremeniti osnove za odločitev o 

odobritvi
• Ne sme kršiti načela enakega obravnavanja 

pogodbenikovpogodbenikov
• Zahteva mora biti vedno upravičena
• Popravki niso avtomatski!

Vrste sprememb

Brez spremembe S spremembo pogodbe:Brez spremembe 
pogodbe:

• sprememba kontaktnih 
podatkov;

• sprememba koordinatorja 
projekta;

• prenos sredstev med 
t k   t j  i  

S spremembo pogodbe:
• sprememba koordinatorske

organizacije v isti državi;
• sprememba v partnerstvu 

(dodajanje ali zamenjava 
partnerjev);

• bistvena sprememba v 
načrtu dela;postavko za potovanje in 

dnevnice, ki ne presega 10% 
ciljne postavke.

• Sprememba datuma IP
• sprememba lokacije IP

načrtu dela;
• sprememba bančnih 

podatkov.
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Minimalne zahteve izvedbe IP

• Najmanj 10 polnih delovnih dniNajmanj 10 polnih delovnih dni
• Največ 6 tednov 
• Število ‘tujih’ študentov 10 ali več.
• Termin, lokacija in število udeležencev kot v vlogi 

za dotacijo 

Obveznosti

• Varovanje osebnih in zaupnih podatkov• Varovanje osebnih in zaupnih podatkov
• Obvezno navajanje vira sofinanciranja
• Razmejitev odgovornosti med EC in vami
• Preprečevanje dvojnega financiranja
• Preprečevanje konflikta interesov
• Obvezno sodelovanje pri nadzoru in 

spremljanju učinkov
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Oprema publikacij

• http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.html 

• “This project has been funded with support from the European 
Commission. This publication [communication] reflects the views only 
of the author, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein.”

• “Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. 
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in 
v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

Odpoved

• Pogodbenik: kadarkoli brez razloga  a s • Pogodbenik: kadarkoli brez razloga, a s 
posledicami (vračanje denarja)

• NA: kadarkoli zaradi kršitev 
pogodbenih obveznosti

• Možna je začasna prekinitev izvajanja j p j j
zaradi utemeljenih okoliščin
– Višja sila (force majeure)
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Ostalo

• Vsi projektni izdelki so last pogodbenikaVsi projektni izdelki so last pogodbenika
• EC in NA imata pravico prostega

razpolaganja z njimi za lastne potrebe
• EC in NA lahko kadarkoli in v kakršni koli

obliki objavita naziv prejemnika dotacije, 
namen dotacije in znesek dotacije

• Možni so zunanji izvajalci, vendar ne za
bistvene dele projekta in ob istih pogojih kot
pogodbenik

Dotacija

• Dotacija se deli na:• Dotacija se deli na:
– Znesek za organizacijo IP
– Znesek za stroške potovanja udeležencev
– Znesek za stroške bivanja

• Dinamika nakazil: 80% in 20%
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Za kaj lahko porabim denar?

• Za organizacijo IP: 6 460 00 €• Za organizacijo IP: 6.460,00 €
• Za stroške potovanja: do maksimuma na 

osebo glede na izvorno državo
• Za stroške bivanja: glede na znesek na dan
• Prenos med postavkama za potne stroške in 

stroške bi anja je možen  išini do 10% ciljne stroške bivanja je možen  višini do 10% ciljne 
postavke

Omejitev stroškov potovanja
Država Znesek Država Znesek
BE 400,00 € HU 400,00 €
BG 500,00 € MT 600,00 €
CZ 400,00 € NL 400,00 €
DK 400,00 € AT 300,00 €
DE 400,00 € PO 500,00 €
EE 600,00 € PT 600,00 €
GR 500,00 € RO 500,00 €
ES 500,00 € SK 400,00 €
FR 500,00 € FI 800,00 €
IE 500,00 € SE 800,00 €
IT 400 00 € UK 600 00 €IT 400,00 € UK 600,00 €
CY 500,00 € IS 800,00 €
LV 600,00 € LI 400,00 €
LT 600,00 € NO 800,00 €
LU 500,00 € TR 600,00 €
HR 300,00 € MK 400,00 €
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Stroški potovanja

Stroški potovanja se povrnejo v višini dejanskih 
stroškov, vendar ne več kot znaša zgornja meja 
glede na izvorno državo
Primer izračuna:

• Vozovnica iz Portugalske stane 750,00€ -> povrne 
se 600,00€

• Vozovnica iz Portugalske stane 500,00€ -> povrne 
se 500 00€se 500,00€

• Dokazilo: računi za vozovnice ali druge 
verodostojne knjigovodske listine (potni nalog, 
zahtevek za povračilo stroškov,...)

Stroški bivanja

• So znesek na enotoSo znesek na enoto
• Krijejo namestitev, obroke in stroške 

lokalnega transporta
• Dnevnica brez nočitve se reducira za 50%

• Dokazila: potrdilo o udeležbi, ki ga potrdi Dokazila: potrdilo o udeležbi, ki ga potrdi 
organizatorka IP, iz katerega mora biti 
razviden datum začetka in konca udeležbe 
posameznika.
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Formule za izračun stroškov 
bivanja

Dodaten 

Predavatelji

Country 1. dan  2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 6. dan En teden  Dva tedna
znesek na 
teden 

SI ‐ Slovenia 128,00 € 256,00 € 384,00 € 512,00 € 640,00 € 768,00 € 896,00 € 1.254,40 € 143,20 €

T – čas
R1w – stroški bivanja za 1 teden
R2w – stroški bivanja za 2 tedna
Rex – Dodaten znesek na teden
d – število dni

Država Znesek

SI ‐ Slovenia 15,36 €

Rd – strošek bivanja na dan
d – število dni

Študenti

Rd*d

Primer izračuna stroškov bivanja 
1

• Predavatelj  1 teden in 5 dni• Predavatelj, 1 teden in 5 dni

 896 00 € + 5*51 2€

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

∗+
7

€00,896€40,254.15€00,896

• = 896,00 € + 5*51,2€
• = 1.152,00 €
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Primer izračuna stroškov bivanja 
2

• Predavatelj  2 tedna in 4 dni• Predavatelj, 2 tedna in 4 dni

• = 1.254,40€ + 4*20,46€
 1 336 24€

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∗+

7
€20,1434€40,254.1

• = 1.336,24€

Primer izračuna stroškov bivanja 
3

• Študent  2 tedna in 3 dni • Študent, 2 tedna in 3 dni 
• = 15,36*17
• = 261,12 €
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Pomembno!

• Finance vodite v skladu s slovensko • Finance vodite v skladu s slovensko 
zakonodajo

• Stroške in prihodke projekta vodite na 
svojem stroškovnem mestu (revizijska 
sled)

• Dokumentacijo hranite še 5 let po 
zadnjem izplačilu

Poročanje

• Do 31  oktobra 2012• Do 31. oktobra 2012
• Vsebinsko in finančno poročilo
• Statistično poročilo
• Dokazila

Možen je dodaten obrazec za • Možen je dodaten obrazec za 
statistično poročanje
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Pomoč

mag  Robert Marinšekmag. Robert Marinšek
T: 01/620-94-62
M: 041/663-935

Sabina BenvenutiTopič
T: 01/620-94-63

erasmus@cmepius.si


