
PRILOGA 5: Obvezne sestavine poročila o izvajanju projekta  

 
Poročilo o izvajanju projekta iz 1. točke tretjega odstavka 59. člena te uredbe mora vsebovati 
naslednje obvezne sestavine: 
 
A) Obvezne sestavine poročila o izvajanju pilotnega projekta za podukrep Razvoj novih 
proizvodov, praks, procesov in tehnologij ter podukrep Okolje in podnebne spremembe 
 
1. povzetek izvedenih aktivnosti; 
2. doseženi cilji, rezultati in neposredni učinki v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz naslova 

pridobljenih točk pri merilih za ocenjevanje vlog; 
3. doseženi merljivi rezultati projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki); 
4. primerjava doseženih ciljev, rezultatov in neposrednih učinkov z načrtovanimi ter pojasnila 

morebitnih odstopanj; 
5. opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih partnerjih); 
6. podroben opis izvedbe praktičnega preizkusa rešitev projekta na lokaciji kmetijskega 

gospodarstva, ki je član partnerstva, z namenom preverjanja njihove ustreznosti; 
7. analiza izvedljivosti prenosa: 

a) novih ali izboljšanih proizvodov, praks, procesov in tehnologij v prakso na področju 
kmetijstva, živilstva ali gozdarstva pri podukrepu Razvoj novih proizvodov, praks, 
procesov in tehnologij ali 

b) v okviru projekta razvitih rešitev v prakso pri podukrepu Okolje in podnebne 
spremembe; 

8. opis doseženega prenosa znanj v prakso ter omogočanja prostega dostopa javnosti do 
rezultatov projekta; 

9. opis izvedenih načinov in obsega razširjanja rezultatov projekta (vloga vodilnega partnerja in 
vloga kmetijskega gospodarstva); 

10. samoevalvacija izvedenega projekta, ki jo opravi upravičenec do podpore: 
a) ovrednotenje izvajanja projekta, reševanja težav v partnerstvu, ovrednotenje 

partnerstva, 
b) opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med 

partnerji), 
c) spoznanja pri izvedbi projekta; 

11. finančno poročilo: 
a) višina doseženih upravičenih stroškov, pri čemer je treba upoštevati četrto alinejo 

drugega odstavka 6. člena ali četrto alinejo drugega odstavka 28. člena te uredbe, 
b) finančna konstrukcija projekta: za posamezno dvanajstmesečno obdobje izvajanja 

pilotnega projekta se navedejo upravičene aktivnosti, ki so jih izvedli posamezni člani 
partnerstva, in njihovi upravičeni stroški, pri čemer je treba upoštevati 10. ali 32. člen te 
uredbe,  

c) lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta: višina sofinanciranja in delež 
lastnih sredstev partnerstva v strukturi doseženih upravičenih stroškov pilotnega 
projekta, 

č) stroškovni načrt projekta po virih financiranja: razdelitev doseženih upravičenih stroškov 

po članih partnerstva. 

 
 
B) Obvezne sestavine poročila o izvajanju projekta EIP za podukrep Razvoj novih proizvodov, 
praks, procesov in tehnologij ter podukrep Okolje in podnebne spremembe 
 
1. povzetek izvedenih aktivnosti in doseženih rezultatov: doseženi ključni rezultati za uporabo v 

praksi, potencialni uporabniki in ključna praktična priporočila, ki so nastala v okviru projekta; 
2. doseženi cilji, rezultati in neposredni učinki v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz naslova 

pridobljenih točk pri merilih za ocenjevanje vlog (načrt trženja in vstopa na trg, če gre za 
podukrep Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij); 

3. opis doseženih merljivih rezultatov projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki) po 
dvanajstmesečnih obdobjih trajanja projekta in prispevka k cilju EIP o večji produktivnosti in 
trajnostnem upravljanju virov; 

4. opis doseženih neposrednih učinkov projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki); 



5. primerjava doseženih ciljev, rezultatov in neposrednih učinkov z načrtovanimi ter pojasnila 
morebitnih odstopanj; 

6. opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih partnerjih in navedba 
dosežkov vsake aktivnosti); 

7. opis doseganja načrtovanih mejnikov projekta v skladu s terminskim načrtom: 
a) časovna opredelitev (mesec, leto) doseženih načrtovanih neposrednih učinkov projekta, 
b) časovna opredelitev (mesec, leto) doseženih načrtovanih rezultatov projekta; 

8. podroben opis izvedbe praktičnega preizkusa in preverjanja ustreznosti rešitev projekta na 
lokaciji kmetijskega gospodarstva, ki je član partnerstva (vključno z datumom ali datumi izvedb 
in najmanj tremi fotografijami vsake izvedbe); 

9. analiza izvedljivosti prenosa: 
a)  novih ali izboljšanih proizvodov, praks, procesov in tehnologij v prakso na področju 

kmetijstva, živilstva ali gozdarstva na ravni kmetijskega gospodarstva pri podukrepu 
Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij ali 

b)  v okviru projekta razvitih rešitev v prakso na področju kmetijstva ali gozdarstva na ravni 
kmetijskega gospodarstva pri podukrepu Okolje in podnebne spremembe; 

10. opis doseženega prenosa znanj v prakso in omogočanja prostega dostopa javnosti do 
rezultatov projekta; 

11. opis izvedenega razširjanja rezultatov projekta (vloga vodilnega partnerja in vloga kmetijskega 
gospodarstva): 
a)  doseženi načini in obseg razširjanja rezultatov projekta, 
b)  opis izvedbe praktičnega prikaza rezultatov projekta na lokaciji najmanj enega 

kmetijskega gospodarstva, ki je član partnerstva, za najmanj tri kmetijska gospodarstva, 
ki niso člani partnerstva; 

12. doseganje uporabnosti in trajnosti rezultatov projekta: 
a)  izvedeni ukrepi za zagotovitev uporabnosti rezultatov projekta, 
b)  izvedeni ukrepi za zagotovitev trajnosti rezultatov po zaključku projekta; 

13. samoevalvacija projekta, ki jo opravi upravičenec do podpore: 
a) ovrednotenje izvajanja projekta, reševanja težav v partnerstvu, ovrednotenje 

partnerstva, 
b) opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med 

partnerji), 
c) spoznanja pri izvedbi projekta; 

14. finančno poročilo: 
a) višina doseženih upravičenih stroškov, pri čemer je treba upoštevati četrto alinejo 

tretjega odstavka 6. člena ali četrto alinejo tretjega odstavka 28. člena te uredbe,  
b) finančna konstrukcija projekta: za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta 

se navedejo upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in 
njihovi upravičeni stroški, pri čemer je treba upoštevati 10. ali 32. člen te uredbe,  

c) lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta: višina sofinanciranja in delež 
lastnih sredstev partnerstva v strukturi načrtovanih upravičenih stroškov projekta, 

č) stroškovni načrt projekta po virih financiranja: razdelitev doseženih upravičenih stroškov 
po članih partnerstva;  

15. poročilo o udeležbi na dogodku o delovanju operativnih skupin EIP, ki ga je organiziralo 
MKGP.  

 
 
C) Obvezne sestavine poročila o izvajanju projekta za podukrep Vzpostavitev in razvoj kratkih 
dobavnih verig in lokalnih trgov  
 
1. povzetek izvedenih aktivnosti; 
2. doseženi cilji v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz naslova pridobljenih točk pri merilih za 

ocenjevanje vlog; 
3. doseženi merljivi rezultati projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki); 
4. opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih partnerjih); 
5. zagotavljanje uporabnosti in trajnosti rezultatov projekta; 
6. opis promocije in razširjanja rezultatov projekta (vloga vodilnega partnerja in vloga kmetije); 
7. samoevalvacija projekta, ki jo opravi upravičenec do podpore: 

 ovrednotenje izvajanja projekta, reševanja težav v partnerstvu, ovrednotenje 
partnerstva, 



 opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med 
partnerji), 

 spoznanja pri izvedbi projekta; 
8. finančno poročilo. 
 
 
Č) Obvezne sestavine poročila o izvajanju projekta za podukrep Diverzifikacija dejavnosti na 
kmetiji 
 
1. povzetek izvedenih aktivnosti; 
2. doseženi cilji v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz naslova meril za ocenjevanje vlog; 
3. doseženi merljivi rezultati projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki); 
4. opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih partnerjih); 
5. analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na 

kmetiji (s predlogi sprememb na področju zakonodaje, organizacije, potrebne usposobljenosti 
kmetov za izvajanje te dopolnilne dejavnosti, tehnologije in možnost financiranja); 

6. zagotavljanje uporabnosti in trajnosti rezultatov projekta; 
7. opis promocije in razširjanja rezultatov projekta (vloga vodilnega partnerja in vloga kmetije);  
8. evalvacija projekta s strani ciljne skupine, ki je bila vključena v projekt, in samoevalvacija 

projekta, ki jo opravi upravičenec do podpore: 

 ovrednotenje izvajanja projekta, reševanja težav v partnerstvu, ovrednotenje 
partnerstva, 

 opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med 
partnerji), 

 spoznanja pri izvedbi projekta; 
9. finančno poročilo. 

 


