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2 (ERC) Samo za sporazume o dodelitvi sredstev ERC – mednarodne organizacije (splošno 
pravilo)  

1. Arbitraža 

a. Kakršen koli spor med Komisijo („pogodbenica“) in medarodno(-imi) organizacijo(-ami) 
(„pogodbenica“) v vlogi upravičenca(-ev) (v tem členu sporazuma o dodelitvi sredstev 
skupno poimenovani kot „pogodbenici“) v zvezi s sporazumom o dodelitvi sredstev, ki ga 
ni mogoče rešiti sporazumno, se privede pred arbitražni odbor v skladu s spodaj 
določenim postopkom.  

b. Ko ena pogodbenica obvesti drugo, da namerava uporabiti arbitražo, jo obvesti tudi o 
arbitru, ki ga je imenovala. Druga pogodbenica imenuje arbitra v roku enega meseca po 
tem pisnem obvestilu. 

 Arbitra s skupnim dogovorom v treh mesecih od imenovanja arbitra druge pogodbenice 
imenujeta tretjega arbitra, ki je predsednik arbitražnega odbora, razen če se obe 
pogodbenici ne dogovorita o samo enem arbitru.  

c. Pogodbenici se v enem mesecu od imenovanja tretjega arbitra dogovorita o formalnih 
pogojih arbitražnega odbora, vključno s postopki, ki jih je treba upoštevati. 

d. Arbitražni postopki potekajo v Bruslju. 

e.  Arbitražni odbor upošteva pogoje iz sporazuma o dodelitvi sredstev. Arbitražni odbor v 
odločbi navede natančne razloge za svojo odločitev. 

f. Arbitražna odločba je končna in zavezuje pogodbenici, ki se izrecno odpovedujeta 
vsakršni pritožbi ali obnovi postopka.  

g. Arbitražni odbor razdeli med pogodbenici stroške, vključno z vsemi sprejemljivimi 
honorarji, ki jih pogodbenici porabita za vsako takšno arbitražo. 

2. Potrdila o računovodskih izkazih in/ali metodologiji  

Glede na člen II.4 potrdila o računovodskih izkazih in/ali metodologiji, ki jih mora predložiti 
mednarodna organizacija, pripravi njen redni notranji ali zunanji revizor v skladu z njenimi 
notranjimi finančnimi predpisi in postopki. 

3. Kontrole in revizije 

Pristojni organi Evropske skupnosti naslovijo kakršne koli zahteve za kontrole ali revizije v 
skladu z določbami iz člena II.22 in na generalnega direktorja mednarodne organizacije.  

Mednarodna organizacija da na zahtevo pristojnim organom Evropske skupnosti na voljo 
vse ustrezne finančne informacije, vključno z računovodskimi izkazi v zvezi z ukrepi, 
kadar jih izvajata mednarodna organizacija ali podizvajalec. V skladu s členom 248 
Pogodbe in s finančno uredbo Evropske skupnosti lahko pristojni organi Evropskih 
skupnosti izvajajo tudi inšpekcije na kraju samem v zvezi z ukrepi, ki jih financira 
Evropska skupnost. 

Vse kontrole in revizije so zaupne. 

4. Pravo, ki se uporablja 
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Kakršna koli zadeva v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma o dodelitvi sredstev, ki 
je ne zajemajo pogoji iz navedenega sporazuma, bo rešena na podlagi zakona z dne [...]. 

5. Privilegiji in imunitete 
Ničesar v tem sporazumu o dodelitvi sredstev se ne razlaga kot odpoved kakršnim koli 
privilegijem ali imunitetam, ki jih [vstavite ime mednarodne organizacije] podeljujejo ustanovni 
dokumenti ali mednarodno pravo. 

 
 

3 (ERC) Samo za sporazume o dodelitvi sredstev ERC – Združeni narodi (uporaba samo pri 
specializiranih agencijah in mednarodnih organizacijah sistema ZN, ki so pristopile 
k Okvirnemu finančnemu in upravnemu sporazumu (FAFA) z dne 29. 4. 2003 med 
ZN in ES 

1. Reševanje spora 

Kakršen koli spor med Komisijo in [ime upravičenca] se rešuje v skladu s členom 14 
Okvirnega finančnega in upravnega sporazuma, sklenjenega med Skupnostjo, ki jo zastopa 
Komisija, in Združenimi narodi dne 29. 4. 2003 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“), [h 
kateremu je [ime upravičenca] pristopil dne [datum]]. 

2. Potrdila o računovodskih izkazih in/ali metodologiji, kontrolah in revizijah 

V zvezi z [ime upravičenca] ima „Sporazum o uporabi klavzule o preverjanju za dejavnosti, ki 
jih upravljajo Združeni narodi in financira ali sofinancira Evropska skupnost“, priložen 
Sporazumu, prednost pred tem sporazumom o dodelitvi sredstev, zlasti pred njegovimi členi 
II.4, II.22 in II.23. 

3. Pravo, ki se uporablja 

Kakršna koli zadeva v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma o dodelitvi sredstev, ki je ne 
zajemajo pogoji iz navedenega sporazuma, bo rešena na podlagi zakona z dne [...]. 

4. Privilegiji in imunitete 
Ničesar v tem sporazumu o dodelitvi sredstev se ne razlaga kot odpoved kakršnim koli 
privilegijem ali imunitetam, ki jih [vstavite ime mednarodne organizacije] podeljujejo ustanovni 
dokumenti ali mednarodno pravo. 

 
 

5 (ERC) Samo za sporazume o dodelitvi sredstev ERC – pregled PROJEKTA  

1. Pregled projekta se po možnosti izvede ob preteku polovice obdobja in ob koncu 
projekta. 

2. Komisija vsaj dva meseca pred datumom pregleda obvesti upravičenca(-e) v skladu s 
členom 8 o načinih pregleda projekta in, kjer je primerno, o kakršnem koli sestanku, ki 
ga morda namerava sklicati ali katerega organizacijo lahko naloži upravičencu(-em).  

Stroški, ki jih ima (imajo) upravičenec(-ci) v zvezi s pregledom projekta, so upravičeni v 
skladu s členom II.16. 

 
 

9 (ERC) Samo za dejavnosti ERC – upravičenec(-ci) s stroški, ki nastanejo v zvezi s 
projektom, vendar brez prispevka ES (ponavadi iz tretjih držav) 
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1.  Stroški, ki jih ima (imajo) [naslednji] upravičenec(-ci), se ne upoštevajo pri določanju 
finančnega prispevka Skupnosti:  

 --[ime upravičenca] 

 ---… 

2. Upravičenec(-ci), naveden(-i) v prejšnjem odstavku, mora(-jo) predložiti poročila iz člena 
II.4 in [ni] [niso] predmet finančnih revizij in kontrol iz člena II.22. 

3.  Upravičenec(-ci) iz odstavka 1 ne prispeva(-jo) v jamstveni sklad.  
 
 

10 (ERC) Samo za sporazume o dodelitvi sredstev ERC – tretje stranke, povezane z 
upravičencem [skupne raziskovalne enote, Evropska gospodarska interesna 
združenja (EGIZ)/ združenja/ podružnice] 

1. Naslednje tretje stranke so povezane z [ime upravičenca]  

 --[ime pravnega subjekta] 

 ---… 

2. Ta upravičenec lahko uveljavlja stroške, ki so jih imele zgoraj navedene tretje stranke pri 
izvajanju projekta, v skladu z določbami iz sporazuma o dodelitvi sredstev. Ti prispevki se 
ne obravnavajo kot prejemki v okviru projekta.  

Tretje stranke smiselno opredelijo stroške projekta v skladu z določbami iz dela B Priloge 
II sporazuma o dodelitvi sredstev. Vsaka tretja stranka uveljavlja svoje upravičene stroške 
v skladu z načeli iz členov II.14 in II.15. Upravičenec predloži Komisiji:  

- posamezni računovodski izkaz od vsake tretje stranke v obliki, določeni v Prilogi IV. Ti 
stroški niso vključeni v Prilogo IV upravičenca; 

- potrdila o računovodskih izkazih in/ali metodologiji od vsake tretje stranke v skladu z 
ustreznimi določbami iz tega sporazuma o dodelitvi sredstev; 

- zbirno finančno poročilo, ki konsolidira vsoto upravičenih stroškov tretjih strank in 
upravičenca, kakor so jih navedli v svojih računovodskih izkazih, priloženo Prilogi IV.  

Pri predložitvi poročil o finančnem upravljanju iz člena II.4 upravičenec(-ci) opredeli(-jo) 
opravljeno delo in uporabljene vire za vsako tretjo stranko ter povezavo z ustreznim 
upravičencem. 

3. Upravičenost stroškov tretjih strank, ki jih uveljavlja upravičenec, je predmet kontrol in 
revizij tretjih strank v skladu s členoma II.22 in 23. 

4. Upravičenec ohrani izključno odgovornost nasproti Skupnosti [in drugim upravičencem v 
primeru ERC z več upravičenci] za tretje stranke, ki so povezane z njim. Upravičenec 
zagotovi, da tretje stranke upoštevajo določbe iz sporazuma o dodelitvi sredstev. 

 
 
30) Samo za spremembo sporazuma o dodelitvi sredstev ERC z enim upravičencem v 
sporazum o dodelitvi sredstev ERC z več upravičenci  
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1. Kadar projekt izvaja več kot en upravičenec, je upravičenec, ki gosti in zaposluje glavnega 
raziskovalca, „glavni upravičenec“. V členu 2.2, členu 3, členu 5.3, členu 6.1, členu 8 in členu 11 
„upravičenec“ pomeni „glavnega upravičenca“. 
 
2. Za ta sporazum o dodelitvi sredstev se uporablja različica Priloge II ERC z več upravičenci (sklic 
na angleško različico UL). 
 
3. Glavni upravičenec razdeli znesek predhodnega financiranja le med tiste ostale upravičence, ki 
so pristopili k sporazumu o dodelitvi sredstev. Upravičenci smejo proračunska sredstva prenašati 
med seboj pod pogojem, da se delo izvaja v skladu s Prilogo I, in smejo prenesti proračunskih 
sredstev, ki se povrnejo v obliki povprečnine za udeležence ICPC1. V členu 6.2 „upravičenec“ 
pomeni „upravičence“. 
 
[MOŽNOST2: 4. Glavni upravičenec zagotovi, da vsak pravni subjekt, naveden spodaj, ki gosti in 
zaposluje enega ali več članov skupine, pristopi k temu sporazumu o dodelitvi sredstev kot 
upravičenec, ki prevzema pravice in obveznosti, ki jih določa sporazum o dodelitvi sredstev, in 
sicer s podpisom obrazca za pristop (Priloga III) v treh originalih, ki jih podpiše tudi glavni 
upravičenec in začnejo veljati na dan, ko začne veljati sporazum o dodelitvi sredstev.  
 

– (polno ime in pravna oblika upravičenca) (nacionalna registracijska številka, če 
obstaja), s sedežem (polni naslov mesto/provinca/država), ki ga zastopa (ime zakonitega 
zastopnika), (funkcija), in/ali njegov/njen/njihov pooblaščeni zastopnik, („upravičenec“), 
- (…) 
-  

Glavni upravičenec pošlje Komisiji en ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec za pristop na 
upravičenca in sicer najpozneje 45 koledarskih dni po začetku veljavnosti sporazuma o dodelitvi 
sredstev. Od ostalih dveh podpisanih originalov enega hrani glavni upravičenec in ga na zahtevo 
katerega koli upravičenca da na vpogled, drugega pa zadevni upravičenec. 
 
Če kateri koli od zgoraj navedenih pravnih subjektov v roku, določenem v prejšnjem odstavku, ne 
pristopi ali ne želi pristopiti k sporazumu o dodelitvi sredstev, Komisija ni več obvezana s svojo 
ponudbo do zadevnega(-ih) pravnega(-ih) subjekta(-ov). Upravičenci lahko Komisiji v roku, ki ga 
določi Komisija, predlagajo ustrezne rešitve, da se zagotovi izvajanje projekta. Uporabi se 
postopek iz Priloge II o spremembah tega sporazuma o dodelitvi sredstev.] 

 
[MOŽNOST3: 4a. Glavni upravičenec zagotovi, da vsak pravni subjekt, naveden spodaj, ki gosti in 
zaposluje enega ali več članov skupine, pristopi k temu sporazumu o dodelitvi sredstev kot 
upravičenec, ki prevzema pravice in obveznosti, ki jih določa sporazum o dodelitvi sredstev, in 
sicer s podpisom obrazca za pristop (Priloga III) v treh originalih, ki jih podpiše tudi glavni 
upravičenec in začnejo veljati na dan, naveden v obrazcu za pristop. 
 

– (polno ime in pravna oblika upravičenca) (nacionalna registracijska številka, če 
obstaja), s sedežem (polni naslov mesto/provinca/država), ki ga zastopa (ime zakonitega 
zastopnika), (funkcija), in/ali njegov/njen/njihov pooblaščeni zastopnik, („upravičenec“), 

- (…)] 
 

31 (ERC) Samo za sporazume o dodelitvi sredstev ERC – prispevek v jamstveni sklad  

                                                 
ICPC: International Cooperation Partner Countries (države partnerice za mednarodno sodelovanje). 
Ta možnost se uporablja za upravičence, ki so pristopili k sporazumu o dodelitvi sredstev ob začetku 
projekta. 
Ta možnost se uporablja za nove udeležence, ki so pristopili k sporazumu o dodelitvi sredstev v kasnejši fazi 
projekta, tako da se spremeni sporazum o dodelitvi sredstev. 
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Ne glede na člen 6 se znesek predhodnega financiranja iz navedenega člena plača upravičencu v 
skladu z naslednjim: 
 

- prvi obrok predhodnega financiranja v višini [vnesti znesek iz člena 6.1, zmanjšan za 
prispevek upravičenca v jamstveni sklad] v 45 dneh po dnevu začetka veljavnosti tega 
sporazuma o dodelitvi sredstev. 

 
- drugi obrok predhodnega financiranja v višini [prispevek upravičenca v jamstveni 
sklad, vnesti znesek iz člena 6.2] EUR, ki ga Komisija v imenu upravičenca prenese v 
jamstveni sklad iz člena II.20, takoj ko je Komisija ustanovila sklad in njegovo finančno 
upravljanje zaupala depotni banki. 
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