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EU sredstva
Vzemite, kar vam pripada!



PwC je vodilni ponudnik 
evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov
PwC  že vrsto let sodeluje z 
Evropsko komisijo, z njenimi 
organi, z Evropsko investicijsko 
banko, Evropskim parlamentom, 
Evropsko centralno banko in z 

drugimi institucijami Evropske 
unije ter z organi posameznih 
držav članic z namenom podpore 
gospodarskemu razvoju. 

Zakaj PwC?

Pridobitev informacij o najprimernejšem in najugodnejšem razpisu, ki ustreza vašim kriterijem

Pomoč pri načrtovanju in optimizaciji vašega razpisa

Priprava projekta

Vodenje projekta

Ekipa slovenskih in mednarodnih strokovnjakov s področja svetovanja pri razpisih EU sredstev

Vrednotenje rezultatov

Strokovna pomoč pri vsakem koraku

PwC  Slovenija je letos postala 
članica mreže vodilnega ponudnika 
evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov. Zaposlujemo 
ekipo strokovnjakov, ki vam 
bodo pomagali pri načrtovanju, 
optimizaciji vaše strukture,  
finančnem inženiringu, prijavi 
ter   izvajanju EU projektov. Naši 
pooblaščeni strokovnjaki za javna 
naročila svetujejo kako pravilno 
uporabiti sredstva pridobljena 

na razpisu, kar znatno zmanjša 
tveganje finančnih popravkov pri 
projektih naših strank.

Za naše stranke vodimo postopek 
prijave na razpis, spremljamo 
proces ter opravimo zaključni 
pregled. Naši licencirani 
pooblaščeni revizorji nudijo tudi 
revizijski pregled upravičenosti 
stroškov pridobljenih sredstev iz 
EU. 

Kako vam 
lahko 
pomagamo?

Priprava EU
 projekta

D
elo na EU

 projektu

Pridobitev ideje, ki 
temelji na izzivih in 
ukrepih EU smernic 
(mednarodne, nacionalne 
in regionalne)

Vrednotenje projekta 
(komisija, prilagoditve, 
pogajanja)

Idejni osnutek s 
finančnim in terminskim 
okvirjem

Realizacija projekta
(podpis pogodbe, vsebina 
projekta, terminski plan, 
rezultati, izplačila) 

Priprava projekta
(ustrezen razpis, 
dokumentacije, priloge)

Vrednotenje rezultatov
(predstavitev pred komisijo, 
revizija projekta)
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