NAJBOLJ POGOSTE NAPAKE ODKRITE V FAZI ADMINISTRATIVNEGA
PREVERJANJA PRISPELIH VLOG
PRIJAVNICA – VSEBINSKI DEL:
Vsa (obvezna) polja v vlogi niso bila izpolnjena dvojezično (naziv dosežka / naziv aktivnosti /
povzetek investicije v delovnem sklopu Investicije / opis dosežka v delovnem sklopu Izvajanje
/ opis aktivnosti / cilji v delovnem sklopu Komunikacija)
Vsa (obvezna) polja v vlogi niso bila izpolnjena (v delovnem sklopu Priprava niso bili definirani
sodelujoči partnerji / povzetek projekta ni bil v vseh treh jezikih / manjkali so indikativni
stroškovni načrti v delovnih sklopih / polja, kjer se opredelijo ciljne skupine niso bila izpolnjena)
Vodilni partner se je nahajal izven upravičenega območja.
Informacije v dokumentih, ki sestavljajo vlogo (prijavnica in priloge) se niso ujemale. Projektni
partner je v prijavnici izjavil, da bo imel investicijo, v Izjavi projektnega partnerja pa je označil,
da ne bo imel investicije.

PRIJAVNICA – STROŠKOVNI NAČRT
Stroškovni načrt ni bil izpolnjen dvojezično.
Stroškovni načrt ni bil v celoti izpolnjen (pisarniški in administrativni izdatki niso bili v skladu z
razpisnimi pogoji / niso bili podani opisi stroškovnih vrstic (ni bilo podrobnejše razdelitve) /
niso bili definirani prispevki posameznih partnerjev).

PRILOGE:
Obvezne priloge niso bile priložene (Izjava projektnega partnerja za Vodilnega partnerja ni bila
priložena).
Priloge niso bile v celoti izpolnjene (V izjavi projektnega partnerja ni bila označena državna
pomoč/de-minimis prispevek / v Izjavni projektnega partnerja niso bile označene točke 5a, 5b,
5c).
Nacionalno sofinanciranje Vodilnega partnerja ni zagotovljeno; znesek njegovega prispevka v
Izjavni vodilnega partnerja je nižji od obveznih min. 15% skupnih stroškov partnerja, tako, da
finančna konstrukcija ni bila zaprta.
V Izjavni projektnega partnerja kakor tudi v sami prijavnici za projektnega partnerja višina
lastnega prispevka ni zadostovala.

Obvezne priloge niso bile v celoti izpolnjene.
Podatki v prilogah niso bili resnični (potrebna dovoljenja na dan oddaje vloge niso bila
zagotovljena).

NASVET: svetujemo vam, da polj ne izpolnjujete le z znakom na primer poševnico (/), ker se kasneje
lahko zgodi, da boste pozabili izpolniti ta polja z pravilnimi podatki in sistem ne zazna, da nekaj manjka.
Računalnik sprejeme poševnico (/) kot izpolnjeno polje. Namesto tega vam predlagamo, da izpolnite
podatke takoj.

