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METODOLOGIJA ZA DOLOČITEV PAVŠALNE STOPNJE POSREDNIH STROŠKOV 
 
Pri določitvi pavšalne stopnje za posredne stroške po tem javnem razpisu v višini 25 % neposrednih upravičenih 
stroškov na RRI operaciji, med katere pa se ne vključi neposrednih upravičenih stroškov investicij v neopredmetena 
sredstva (to je stroškov znanja in patentov) in neposrednih upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev (to je 
stroškov pogodbenih raziskav in svetovalnih storitev), sta uporabljeni naslednji pravni podlagi: 

- člen 68.1.(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, 
- člen 29.1. Uredbe (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 11. decembra 2013 o pravilih 

za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014-2020) – Obzorje 2020 ter za 
razširjanje njegovih rezultatov in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1906/2016 (v nadaljevanju: Uredba (EU) 
št. 1290/2013).  

 
Člen 68.1.(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 navaja, da kadar z izvajanjem operacije nastajajo posredni stroški, se le 
ti lahko izračunajo kot pavšalni znesek, ki se uporablja za upravičene neposredne stroške na podlagi obstoječih 
metod in ustreznih stopenj, ki se uporabljajo v politikah Unije za podobno vrsto operacije in upravičenca.  
 
V okviru Obzorja 2020 se posredni stroški izračunajo po pavšalni stopnji 25 % kot je navedeno v členu 29.1. Uredbe 
(EU) št. 1290/2013. Člen 29.1. Uredbe (EU) št. 1290/2013 navaja, da se posredni upravičeni stroški določijo z 
uporabo pavšalne stopnje 25 % skupnih neposrednih upravičenih stroškov, razen neposrednih upravičenih 
stroškov za podizvajalce in stroškov sredstev, ki so jih zagotovile tretje osebe in se ne uporabljajo v prostorih 
upravičenca, ter finančne podpore tretjim osebam. 
 
RRI operacije mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, so že 
bile predložene na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 in so od Evropske komisije prejele certifikat 
»Pečat odličnosti«, vendar pa zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišle v izbor za 
sofinanciranje.  
 
Iz navedenega izhaja, da metoda in ustrezna stopnja za določitev pavšalnega zneska posrednih stroškov že 
obstaja (člen 29.1. Uredbe (EU) št. 1290/2013 ) in se uporablja v politikah Unije, to je pri fazi 2 SME Instrumenta v 
okviru Obzorja 2020, za podobno vrsto operacije in upravičenca, kot ju določa ta javni razpis. 
 
Pri fazi 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 se pri izračunu višine posrednih stroškov uporablja pavšalna 
stopnja 25 % neposrednih upravičenih stroškov, med katere pa se ne vključi neposrednih upravičenih stroškov 
pogodbenih raziskav.  
 
V okviru tega javnega razpisa se pri izračunu višine posrednih stroškov uporablja pavšalna stopnja 25 % 
upravičenih stroškov plač osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci). 
 


