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DODATNI SPORAZUM  
(Podpora za pionirske raziskave) 

 
[ime pravnega subjekta, ki gosti in zaposli glavnega raziskovalca] (v nadaljnjem besedilu 
„upravičenec“) 
 
na eni strani  
 
[ime glavnega raziskovalca, državljanstvo, potni list št. XXX] (v nadaljnjem besedilu „glavni 
raziskovalec“) 
 
na drugi strani  
 
sta se dogovorila o naslednjih pogojih in v celoti sprejemata pogoje iz sporazuma o dodelitvi 
sredstev (sporazum o dodelitvi sredstev ERC št. XXX), ki imajo v tem sporazumu enak 
pomen1. 
 
 

1.  Obseg uporabe sporazuma  
[Ta del mora vsebovati vsaj naslednje:] 
 
Ta sporazum določa pogoje za izvajanje projekta „[polni naslov projekta]“ (v nadaljnjem 
besedilu „projekt“) ter pravice in obveznosti glavnega raziskovalca in upravičenca. Določbe 
tega dodatnega sporazuma, ki niso v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev, se štejejo kot 
nične. 
 
 
 
 
 
 

2. Pravice in obveznosti upravičenca  
[Ta del mora vsebovati vsaj naslednje:] 
 
Upravičenec: 
 

1. pomaga glavnemu raziskovalcu pri upravljanju skupine in mu zagotovi ustrezno 
upravno pomoč, zlasti glede:  

a. pravočasnosti in jasnosti finančnih informacij,  

b. splošnega upravljanja financ in poročanja o njih, 

c. svetovanja o notranjih strategijah upravičenca in o politikah ERC ali 
Komisije, 

d. organizacije sestankov v zvezi s projektom in splošne logistike projekta.  

                                                 
1 Sporazum o dodelitvi sredstev pomeni sporazum za dodelitev sredstev za pionirske raziskave ERC, vključno z 
njegovimi prilogami, med upravičencem in Komisijo, ki se podpira v okviru 7. okvirnega programa (7OP). 
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2. zagotovi raziskovalno podporo glavnemu raziskovalcu in njegovim članom skupine 
med celotnim trajanjem projekta v skladu s Prilogo I, zlasti v zvezi z infrastrukturo, 
opremo in proizvodi ter drugimi storitvami, potrebnimi za izvajanje raziskav;  

 
3. zagotovi, da glavni raziskovalec in njegovi člani skupine brezplačno uživajo pravice 

dostopa do že obstoječega in novega znanja, ki je potrebno za njihove dejavnosti v 
okviru projekta, opredeljene v Prilogi I; 

4. zagotovi glavnemu raziskovalcu ustrezne pogodbene pogoje, zlasti kar zadeva: 

a. določbe v zvezi z letnim, bolniškim in starševskim dopustom, 

b. standarde glede zdravja in varnosti pri delu,  

c. splošni sistem socialne varnosti, kot npr. pokojninske pravice;  

6. zagotovi glavnemu raziskovalcu potrebno znanstveno samostojnost, zlasti kar zadeva: 
 

a. izbiro drugih članov skupine, ki jih gosti in zaposli upravičenec ali drugi 
pravni subjekti, ob upoštevanju profila, potrebnega za izvajanje raziskav, 
vključno z ustreznim oglaševanjem; 

 
b. nadzor nad proračunom glede njegove porabe za doseganje znanstvenih 

ciljev; 
 

c. pristojnost za predložitev znanstvenih poročil Komisiji; 
 

d. pristojnost, da objavlja kot glavni avtor in kot soavtorje povabi samo 
osebe, ki so veliko prispevale k delu, o katerem se poroča;     

7. obvesti glavnega raziskovalca o kakršnih koli okoliščinah, ki vplivajo na izvajanje 
projekta ali bi lahko povzročile prekinitev ali prenehanje sporazuma o dodelitvi 
sredstev; 

8. ob upoštevanju veljavnega nacionalnega prava in s privolitvijo Komisije prenese 
celotni projekt ali del projekta in kakršni koli znesek predhodnega financiranja v 
okviru sredstev, ki niso vključena v noben sprejeti zahtevek za povrnitev stroškov, na 
novega upravičenca, če se glavni raziskovalec odloči, da bo prenesel projekt na 
navedenega novega upravičenca. Upravičenec predloži veljavno zahtevo za 
spremembo ali obvesti Komisijo, če prenosu projekta nasprotuje. 

 
 
 

3. Pravice in obveznosti glavnega raziskovalca 
[Ta del mora vsebovati vsaj naslednje:] 
 
 

Glavni raziskovalec:   
 
1. 
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a) sprejme vse ustrezne ukrepe za učinkovit nadzor znanstvene in tehnološke izvedbe 
projekta;   

b) je odgovoren za znanstveno poročanje in učinkovito prispeva k pripravi poročil o 
finančnem upravljanju projekta; 

c) pravočasno obvesti upravičenca o kakršnem koli dogodku ali spremembi 
okoliščin, ki bi lahko vplivala na izvajanje sporazuma o dodelitvi sredstev, med 
drugim o:  

- načrtovanem prenosu projekta na novega upravičenca;  

- kakršni koli spremembi v zvezi z informacijami, na podlagi katerih je bil 
podpisan dodatni sporazum iz člena 2 sporazuma o dodelitvi sredstev ERC; 

- kakršni koli spremembi v zvezi z informacijami, na podlagi katerih so bila 
dodeljena sredstva za pionirske raziskave ERC; 

- kakršnih koli osebnih razlogih, ki vplivajo na izvajanje projekta; 
d) spoštuje pravila o zaupnosti v skladu s členom II.9 sporazuma o dodelitvi sredstev 

ERC;  

e) omeni podporo Skupnosti, kar zadeva dodelitev sredstev za pionirske raziskave 
ERC, v vseh dejavnostih razširjanja, npr. v s tem povezanih publikacijah ali drugih 
medijih, v skladu s členom II.12 Priloge II k sporazumu o dodelitvi sredstev ERC; 

2. glavni raziskovalec spoštuje pravice intelektualne lastnine upravičenca med projektom in 
po njegovem zaključku;  

3.  če se glavni raziskovalec odloči prenesti projekt na novega upravičenca, predlaga 
upravičencu obseg prenosa projekta. Prav tako mu predlaga način ureditve prenosa z 
novim upravičencem;  

4. glavni raziskovalec v primeru prenosa projekta na novega upravičenca zagotovi 
upravičencu izjavo, ki podrobno opisuje rezultate izvedene raziskave do trenutka prenosa 
projekta, izvod izjave pa pošlje Komisiji.  

 
 
 

4. Zaupnost, znanje in pravice intelektualne lastnine 
[Ta del mora vsebovati vsaj naslednje:] 
 
 
[Ta del bi lahko vseboval nadaljnje ureditve med upravičencem in glavnim raziskovalcem 
med in po dejavnostih v zvezi s pravicami intelektualne lastnine, zlasti dostopom do že 
obstoječega znanja, uporabo novega znanja, obveščanjem javnosti in zaupnostjo. Usklajene 
morajo biti z določbami iz Priloge II k sporazumu o dodelitvi sredstev in zaposlitvenimi 
pogoji glavnega raziskovalca.]  
 
 
 

5. Razno 
[Ta del mora vsebovati vsaj naslednje:] 
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Za ta sporazum se uporablja pravo [ime države]. Vsi spori iz tega sporazuma se rešujejo v 
[ime države].  
 
Ta sporazum je pripravljen v treh izvodih, ki so namenjeni glavnemu raziskovalcu, 
upravičencu in Komisiji. 
 
 
 

6. Priloge 
 
Naslednje priloge so sestavni del tega sporazuma: 
 
Sporazum o dodelitvi sredstev ERC št. XXX, ki med drugim vključuje: 

• Prilogo I (Opis dela) 
• Prilogo II (Splošni pogoji ERC) 

 
 
 
 
V [ime kraja] v treh originalih, v angleškem jeziku 
 
Za upravičenca       
 
 
Podpis zakonitega zastopnika    Podpis glavnega raziskovalca 
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