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II.1.  Opredelitev pojmov 
 
1. „Pravice  dostopa“ pomenijo licence in uporabniške pravice do novega znanja ali že 

obstoječega znanja; 
 
2. „pridruženi subjekt“ pomeni pravni subjekt, ki ga upravičenec neposredno ali posredno 

nadzoruje ali je pod enakim neposrednim ali posrednim nadzorom kot upravičenec, pri čemer 
je nadzor lahko v obliki: 

 
(a) neposrednega ali posrednega deleža več kot 50 % nominalne vrednosti emisijskega 
osnovnega kapitala v zadevnem pravnem subjektu ali večine glasovalnih pravic delničarjev ali 
družabnikov navedenega subjekta; 
 
(b) dejansko ali pravno neposrednega ali posrednega deleža pristojnosti odločanja v zadevni 
pravni osebi; 

 
3. „pridružena država“ pomeni tretjo državo, ki je pogodbenica mednarodnega sporazuma s 

Skupnostjo pod pogoji ali na osnovi, po kateri daje finančni prispevek za 7. okvirni program v 
celoti ali deloma; 

 
4. „že obstoječe znanje“ pomeni informacije, ki jih imajo upravičenci pred pristopom k temu 

sporazumu, kot tudi avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine, ki se nanašajo na 
takšne informacije, za katere so bili izpolnjeni zahtevki pred njihovim pristopom k temu 
sporazumu, in ki so potrebne za izvajanje projekta ali za uporabo novega znanja; 

 
5. „razširjanje“ pomeni razkritje novega znanja s katerim koli primernim sredstvom, razen s 

tistim, ki izhaja iz formalnosti za zaščito le-tega, in vključuje objavo novega znanja s katerim 
koli sredstvom; 

6. „pošteni in razumni pogoji“ pomenijo primerne pogoje, vključno z možnimi finančnimi 
pogoji, ob upoštevanju posebnih okoliščin pri prošnjah za dostop, na primer dejanske ali 
potencialne vrednosti novega ali že obstoječega znanja, ki je predmet prošnje za dostop, in/ali 
obsega, trajanja ali drugih značilnosti predvidene uporabe; 

 
7. „novo znanje“ pomeni rezultate, vključno z informacijami, ne glede na to, ali so lahko 

zaščiteni ali ne, ki so pridobljeni v okviru projekta. Takšni rezultati vključujejo pravice, 
povezane z avtorskimi pravicami; pravice iz modela; patentne pravice; žlahtniteljske pravice; 
ali podobne oblike zaščite; 

 
8. „uporaba“ pomeni neposredno ali posredno uporabo novega znanja v nadaljnjih raziskovalnih 

dejavnostih, razen tistih, ki jih zajema projekt, ali za razvoj, ustvarjanje in trženje proizvoda 
ali postopka, ali za oblikovanje in opravljanje storitve; 

9. „tretja država“ pomeni državo, ki ni država članica; 
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10. „nepravilnost“ pomeni kakršno koli kršitev določb zakonodaje Skupnosti ali kakršno koli 
kršitev obveznosti, ki izhaja iz dejanja ali opustitve dejanja s strani upravičenca, ki z 
neupravičenimi postavkami odhodkov ogroža ali bi lahko ogrožal splošni proračun Evropskih 
skupnosti ali proračune, s katerimi Skupnosti upravljata; 

 
11. „javna organizacija“ pomeni vsak pravni subjekt, ustanovljen kot tak z nacionalnim javnim 

pravom, in mednarodne organizacije;  
 
12. pravni subjekt je opredeljen kot „neprofiten“, kadar se šteje kot tak v okviru nacionalnega in 

mednarodnega prava;  
 
13. „raziskovalna organizacija“ pomeni pravni subjekt, ki je ustanovljen kot neprofitna 

organizacija in ima za enega od glavnih ciljev izvajanje raziskav ali tehnološki razvoj; 
 
14. „MSP“ pomeni mikro, mala in srednje velika podjetja v smislu Priporočila 2003/361/ES v 

različici z dne 6. maja 2003. 
 
  

Del A IZVAJANJE PROJEKTA 

ODDELEK 1 – SPLOŠNA NAČELA 
 

II.2. Organizacija konzorcija in vloga koordinatorja  
 

1. Vsi upravičenci skupaj oblikujejo konzorcij, ne glede na to ali sklepajo ločene pisne 
konzorcijske pogodbe. Upravičence predstavlja pri Komisiji koordinator, ki je posrednik za 
kakršno koli komunikacijo med Komisijo in katerim koli upravičencem, z izjemami, ki so 
predvidene v tem sporazumu o dodelitvi sredstev.  
 
2. Finančni prispevek Skupnosti k projektu se plača koordinatorju, ki ga sprejme v imenu 
upravičencev. Komisija je s plačilom finančnega prispevka Skupnosti koordinatorju razrešena 
svoje obveznosti glede plačil. 
 
3. Koordinator: 
 
a) upravlja finančni prispevek Skupnosti, kar zadeva njegovo dodelitev med upravičence in 

dejavnosti v skladu s tem sporazumom o dodelitvi sredstev in sklepi, ki jih sprejme 
konzorcij. Koordinator zagotovi, da se brez neupravičenega odlašanja izvedejo vsa 
ustrezna plačila drugim upravičencem; 

b) vodi evidenco in hrani finančna poročila, tako da je vedno mogoče določiti, kolikšen del 
finančnega prispevka Skupnosti je bil plačan posameznemu upravičencu za namene 
projekta; 

c) obvešča Komisijo o razdelitvi finančnega prispevka Skupnosti in datumu nakazil 
upravičencem, kadar tako zahteva ta sporazum o dodelitvi sredstev ali Komisija;  

d) pregleda poročila, da preveri skladnost z nalogami projekta, preden jih posreduje 
Komisiji; 

e) spremlja spoštovanje obveznosti iz tega sporazuma o dodelitvi sredstev s strani 
upravičencev. 
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Koordinator za zgoraj navedene naloge ne sme sklepati pogodb s podizvajalci. 
         
4. Upravičenci izpolnjujejo naslednje obveznosti kot konzorcij:  

 
a) zagotovijo vse podrobne podatke, ki jih zahteva Komisija za namene pravilnega 

upravljanja tega projekta; 

b) izvajajo projekt skupaj in solidarno do Skupnosti, pri čemer upoštevajo vse potrebne in 
razumne ukrepe, da zagotovijo izvajanje projekta v skladu s pogoji tega sporazuma o 
dodelitvi sredstev; 

c) sprejmejo ustrezne notranje dogovore, ki so skladni z določbami tega sporazuma o 
dodelitvi sredstev, za zagotovitev učinkovitega izvajanja projekta.  Če člen 1(4) tako 
določa, imajo ti notranji dogovori obliko pisne konzorcijske pogodbe („konzorcijska 
pogodba“).  Konzorcijska pogodba med drugim ureja: 

i. notranjo organizacijo konzorcija, vključno s postopki odločanja; 

ii. pravila o razširjanju in uporabi ter pravicah dostopa; 
iii. razdelitev finančnega prispevka Skupnosti; 

iv. reševanje notranjih sporov, vključno s primeri zlorabe moči;  
v. ureditve glede odgovornosti, plačil odškodnin in zaupnosti med 

upravičenci; 

d) po potrebi se povezujejo z akterji, ki presegajo raziskovalno skupnost, in javnostjo za 
pospeševanje dialoga in razprav o raziskovalnih programih, rezultatih raziskav in s tem 
povezanih znanstvenih vprašanjih z načrtovalci politike in civilno družbo; ustvarjajo 
sinergije z izobraževanjem na vseh ravneh in izvajajo dejavnosti, ki spodbujajo 
družbeno-ekonomski vpliv raziskav;   

e) dovolijo Komisiji, da sodeluje na sestankih, ki se nanašajo na projekt. 

 

II.3. Posebne obveznosti posameznega upravičenca glede 
izvajanja  

Vsak upravičenec: 

a) izvaja delo, ki ga je treba opraviti, kot določa Priloga I. Vendar v skladu s pogoji, ki jih 
določa člen II.7 ali morebitna posebna klavzula člena 7, lahko pozove tretje stranke, da 
izvedejo določene elemente, če izvajanje projekta tako zahteva. Upravičenec za izvajanje 
svojega deleža dela lahko uporabi sredstva, ki jih zagotovijo tretje stranke; 

b) zagotovi, da kateri koli sporazum ali pogodba, ki se nanašata na projekt in ki sta 
sklenjena med upravičencem in katero koli tretjo stranko, vsebujeta določbe, da ta tretja 
stranka, vključno z revizorjem, ki zagotovi potrdilo o računovodskih izkazih ali 
metodologiji, nima nikakršnih pravic v razmerju do Komisije v okviru tega sporazuma o 
dodelitvi sredstev; 

c) zagotovi, da se pravice Komisije in Računskega sodišča za izvajanje revizij razširijo na 
pravico izvajanja takšne revizije ali nadzora katere koli tretje stranke, katere stroški so v 
celoti ali deloma povrnjeni v okviru finančnega prispevka Skupnosti, pod enakimi pogoji, 
kot jih določa ta sporazum o dodelitvi sredstev; 
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d) zagotovi, da se pogoji iz členov II.4.4, II.10, II.11, II.12, II.13, II.14 in II.22, ki se 
uporabljajo zanj, uporabljajo tudi za katero koli tretjo stranko, za katero se zahteva 
povrnitev stroškov v okviru projekta v skladu z določbami tega sporazuma o dodelitvi 
sredstev;  

e) zagotovi, da so naloge, ki so mu dodeljene, opravljene pravilno in pravočasno; 

f) pravočasno obvešča druge upravičence in preko koordinatorja Komisijo o: 

• imenih oseb, ki upravljajo in nadzirajo njegovo delo, ter o njihovih kontaktnih 
podatkih kot tudi o morebitnih spremembah teh informacij; 

• kakršnem koli dogodku, ki bi lahko vplival na izvajanje projekta in pravice 
Skupnosti;  

• kakršni koli spremembi v svojem pravnem imenu, naslovu in pravnih zastopnikih 
ter o kakršni koli spremembi glede svojega pravnega, finančnega, 
organizacijskega ali tehničnega položaja vključno s spremembo nadzora in zlasti 
o kakršni koli spremembi statusa kar zadeva neprofitne javne organizacije, 
srednješolske ali visokošolske ustanove, raziskovalne organizacije ter MSP;  

• kakršnih koli okoliščinah, ki vplivajo na pogoje za udeležbo iz Pravil za 
udeležbo1, finančne uredbe2 in njenih izvedbenih določb3 ali o kakršnih koli 
zahtevah sporazuma o dodelitvi sredstev, zlasti če in ko kakršna koli merila za 
upravičenost v času trajanja projekta niso več izpolnjena;   

g) Komisiji, vključno z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF) in Računskim 
sodiščem, neposredno zagotovi vse informacije, zahtevane v okviru kontrol in revizij; 

h) sodeluje na sestankih glede nadziranja, spremljanja in ocenjevanja projekta, ki so 
povezana z njim; 

i) sprejme vse potrebne ukrepe, da se izogne obveznostim, ki niso skladne z obveznostmi, 
določenimi v tem sporazumu o dodelitvi sredstev, in obvesti druge upravičence in 
Komisijo o morebitnih neodložljivih obveznostih, ki lahko nastanejo v času trajanja 
sporazuma o dodelitvi sredstev in ki imajo lahko posledice za katero koli njegovo 
obveznost v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev; 

j) zagotovi, da upošteva določbe okvira državnih pomoči; 

                                                 
1 Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 (UL L 391, 30.12.2006, str. 1) 

in Uredba Sveta (Euratom) št. 1908/2006 z dne 19. decembra 2006 (UL L 400, 30.12.2006, str. 1, popravek: UL L 
54, 22.2.2007, str. 4). 

2 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), kakor je bila 
nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1995/2006 z dne 13. decembra 2006 (UL L 390, 
30.12.2006, str. 1), in nadaljnje spremembe. 

 

3 Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 (UL L 357, 31.12.2002, str. 1), kakor je bila 
nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1248/2006 (UL L 227, 19.8.2006, str. 3), in nadaljnje 
spremembe. 
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k) izvaja projekt v skladu s temeljnimi etičnimi načeli; 

l) si prizadeva spodbujati enake možnosti žensk in moških pri izvajanju projekta; 

m) upošteva splošna načela Priporočila Komisije z dne 11. marca 2005 o Evropski listini za 
raziskovalce ter o Kodeksu ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev zlasti glede delovnih 
pogojev, preglednosti postopkov zaposlovanja in poklicnega razvoja raziskovalcev, 
zaposlenih pri projektu; 

n) sprejme vse potrebne preventivne ukrepe, da se izogne kakršnemu koli tveganju 
navzkrižja interesov glede ekonomskih interesov, političnih in nacionalnih razlogov, 
družinskih ali čustvenih vezi ali kakršnih koli drugih interesov, ki lahko vplivajo na 
nepristransko in objektivno izvedbo projekta.  

ODDELEK 2 – POROČANJE IN PLAČILA 
 

II.4. Poročila in končni rezultati 

1. Konzorcij predloži Komisiji redno poročilo za vsako obdobje poročanja v roku 60 dni po 
koncu posameznega obdobja. Poročanje zajema: 

a) pregled, vključno s povzetkom za objavo, o napredku dela v smeri ciljev projekta, 
vključno z dosežki in izpolnitvijo kakršnih koli mejnikov in končnih rezultatov iz Priloge 
I. To poročilo naj bi vključevalo razlike med delom, ki naj bi se izvedlo v skladu s 
Prilogo I in delom, ki je bilo dejansko izvedeno;  

b) obrazložitev uporabe virov in   

c) finančno poročilo vsakega upravičenca skupaj z zbirnim finančnim poročilom, ki 
združeno povzema prispevke Skupnosti, za katere so zaprosili vsi upravičenci, na podlagi 
informacij iz obrazca C (Priloga VI) vsakega upravičenca.  

2. Konzorcij predloži Komisiji končno poročilo v roku 60 dni po koncu projekta. Poročilo 
zajema: 

a) končni povzetek poročila za objavo, ki zajema rezultate, zaključke in družbeno-
ekonomski učinek projekta; 

b) poročilo, ki zajema širše družbene posledice projekta, vključno z ukrepi na 
področju enakosti spolov, etičnimi vprašanji, prizadevanji za vključitev drugih akterjev 
in širjenjem ozaveščenosti kot tudi z načrtom za uporabo in razširjanjem novega 
znanja. 

3. Koordinator predloži poročilo o porazdelitvi finančnega prispevka Skupnosti med 
upravičence. To poročilo je treba predložiti v 30 dneh po prejemu končnega plačila.  

4. Potrdilo o računovodskih izkazih se predloži za zahtevke za vmesna in končna plačila, 
kadar je znesek finančnega prispevka Skupnosti, ki ga zahteva upravičenec v obliki 
povračila stroškov, enak ali višji od 375 000 EUR skupaj z vsemi prejšnjimi plačili, za 
katera poročilo o računovodskih izkazih ni bilo predloženo. To potrdilo mora biti 
posredovano v obliki podrobnega opisa, ki ga je kot pravilnega potrdil zunanji revizor 
(obrazec D – Priloga VII).  Za projekte, ki trajajo 2 leti ali manj, se potrdilo o računovodskih 
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izkazih predloži za zahtevke za končna plačila, kadar je znesek finančnega prispevka 
Skupnosti, ki ga zahteva upravičenec v obliki povračila stroškov, enak ali višji od 
375 000 EUR skupaj z vsemi prejšnjimi plačili. 

Potrdila o računovodskih izkazih potrjujejo, da uveljavljeni stroški in prejemki, prijavljeni v 
obdobju, za katero so predloženi, in izjava o obrestih na predhodno financiranje izpolnjujejo 
pogoje, ki jih zahteva ta sporazum o dodelitvi sredstev. Če se stroški tretjih strank 
uveljavljajo v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev, se takšni stroški potrdijo v skladu z 
določbami tega člena. Revizor v svoje potrdilo navede, da pri oblikovanju tega potrdila ni 
nikakršnega navzkrižja interesov med njim in upravičencem. 

Komisija na zahtevo upravičenca lahko po lastni presoji privoli, da upravičenec predloži 
potrdilo o metodologiji za izračun stroškov, ki jo je uporabil za pripravo svojih zahtevkov 
v zvezi s stroški osebja in posrednimi stroški, in s tem povezane sisteme nadzora. To 
potrdilo mora biti posredovano v obliki podrobnega opisa, ki ga je kot pravilnega potrdil 
zunanji revizor (obrazec E – Priloga VII).  Ko Komisija sprejme to potrdilo, se odstopi od 
zahteve za zagotovitev takojšnjega potrdila o računovodskih izkazih za zahtevke za vmesna 
plačila.  
 
Potrdila o računovodskih izkazih in metodologiji pripravi in potrdi zunanji revizor v obliki, 
ki je skladna s formalnimi pogoji iz Priloge VII k temu sporazumu o dodelitvi sredstev. 
Vsak upravičenec lahko izbere katerega koli usposobljenega zunanjega revizorja, vključno z 
njegovim običajnim zunanjim revizorjem, pod pogojem da so izpolnjene vse naslednje 
zahteve: 

i) revizor mora biti neodvisen od upravičenca; 

ii) revizor mora biti usposobljen za izvajanje obveznih revizij računovodskih listin  
v skladu z nacionalno zakonodajo, ki izvaja Osmo direktivo Sveta o obveznih 
revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze4, ali katerim koli 
pravnim aktom Skupnosti, ki nadomešča navedeno direktivo. Upravičenci s 
sedežem v tretjih državah upoštevajo nacionalne predpise s tega področja in 
predloženo potrdilo o računovodskih izkazih vsebuje neodvisno poročilo o 
dejanskih ugotovitvah, ki temeljijo na postopkih, ki jih določi Skupnost. 

Javne organizacije, srednješolske in visokošolske ustanove ter raziskovalne organizacije se 
lahko odločijo, da njihovo potrdilo o računovodskih izkazih in metodologiji zagotovi 
pristojni javni uradnik, pod pogojem da so ustrezni nacionalni organi priznali poslovno 
sposobnost tega pristojnega javnega uradnika, da opravi revizijo tega subjekta in pod 
pogojem, da je mogoče zagotoviti neodvisnost tega uradnika, zlasti glede priprave 
računovodskih izkazov. 

Potrdila zunanjih revizorjev v skladu s tem členom ne vplivajo niti na odgovornost 
upravičencev niti na pravice Skupnosti, ki izvirajo iz tega sporazuma o dodelitvi sredstev.  

5. Konzorcij posreduje Komisiji poročila in druge končne rezultate preko koordinatorja z 
elektronskimi sredstvi. Poleg tega mora(-jo) obrazec C podpisati pooblaščena(-e) oseba(-e) 
znotraj organizacije upravičenca, potrdila o računovodskih izkazih in metodologiji mora 
podpisati pooblaščena oseba revizijskega subjekta, originali pa se pošljejo Komisiji. 

                                                 
4 Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in 

konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi 
Direktive Sveta 84/253/EGS. 
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6. Oblika in vsebina poročil sta skladni z navodili in smernicami, ki jih določi Komisija. 

7. Poročila, ki so Komisiji predložena za objavo, morajo biti ustrezne kakovosti, da omogočajo 
neposredno objavo in njihova predložitev Komisiji v obliki za objavo pomeni, da ne 
vsebujejo nikakršnega zaupnega gradiva. 

8. Končni rezultati iz Priloge I se predložijo, kot je določeno v tej prilogi. 

9. Komisiji lahko pri analizi in oceni poročil ter končnih rezultatov pomagajo zunanji 
strokovnjaki.  

II.5. Odobritev poročil in končnih rezultatov, rok za plačila  

1. Ob koncu vsakega obdobja poročanja Komisija oceni projektna poročila in končne rezultate, 
ki jih zahtevajo določbe Priloge I, ter izplača ustrezna plačila v 105 dneh od njihovega 
prejetja, razen če rok, plačilo ali projekt niso bili prekinjeni.  

2. Plačila so izvršena, potem ko Komisija odobri poročila in/ali končne rezultate. Če v tem 
roku ni odgovora Komisije, to ne pomeni njene odobritve. Toda Komisija mora poslati pisni 
odgovor konzorciju v skladu z odstavkom 3. Komisija lahko zavrne poročila in končne 
rezultate tudi po roku za plačilo. Odobritev poročil ne pomeni potrditve pravilnosti ali 
verodostojnosti izjav ali podatkov, ki jih vsebujejo, in ne pomenijo izvzetja iz morebitne 
revizije ali pregleda. 

3. Po prejetju poročil Komisija lahko:  

a) odobri poročila in končne rezultate v celoti ali deloma ali odobritev podvrže določenim 
pogojem; 

 
b) zavrne poročila ali končne rezultate z ustrezno utemeljitvijo in, če je ustrezno, začne 

postopek za prenehanje sporazuma o dodelitvi sredstev v celoti ali deloma;  

c) prekine rok, če eno ali več poročil ali ustrezni končni rezultati niso bili zagotovljeni ali 
niso popolni ali če so potrebna kakšna pojasnila ali dodatne informacije ali če obstajajo 
dvomi glede upravičenosti stroškov, ki se uveljavljajo v finančnem poročilu, in/ali če se 
izvajajo dodatni pregledi. Prekinitev preneha veljati na dan, ko Komisija prejme zadnje 
poročilo, končni rezultat ali dodatne informacije, ki jih je zahtevala, ali če se Komisija 
odloči izvesti delno vmesno plačilo v skladu z odstavkom 4. 

Komisija preko koordinatorja pisno obvesti konzorcij o kakršni koli takšni prekinitvi in 
pogojih, ki jih je treba izpolniti za odpravo prekinitve. 

Prekinitev začne veljati na dan, ko Komisija pošlje uradno obvestilo.  

d) kadar koli deloma ali v celoti odloži plačilo za znesek, ki je namenjen zadevnemu(-im) 
upravičencu(-em): 

• če izvedeno delo ni v skladu z določbami sporazuma o dodelitvi sredstev; 

• če mora upravičenec svoji nacionalni državi povrniti znesek, ki ga je neupravičeno 
prejel kot državno pomoč; 



  Sporazum o dodelitvi sredstev v okviru 7OP – Priloga II – Splošni pogoji 
  Version 2, 02.10.2008 

 9

• če so kršene določbe sporazuma o dodelitvi sredstev ali če za to obstaja sum ali 
domneva, zlasti na podlagi rezultatov revizij in preverjanj, predvidenih v členih 
II.22 in II.23;  

• če obstaja sum o nepravilnosti, storjeni s strani enega ali več upravičencev pri 
izvajanju sporazuma o dodelitvi sredstev;  

• če obstaja domnevna ali dokazana nepravilnost, storjena s strani enega ali več 
upravičencev pri izvajanju drugega sporazuma o dodelitvi sredstev, ki se financira 
iz splošnega proračuna Evropskih skupnost ali iz proračunov, ki jih upravljata. V 
takšnih primerih se plačila odložijo, če je nepravilnost (ali domnevna nepravilnost) 
resne in sistemske narave, zaradi česar bi lahko vplivala na izvajanje sedanjega 
sporazuma o dodelitvi sredstev. 

Ko Komisija odloži plačilo, je konzorcij pravočasno obveščen o razlogih glede tega, zakaj 
plačilo v celoti ali delno ne bo izvedeno. 

4.  Komisija lahko izvede delno vmesno plačilo, če nekatera poročila ali končni rezultati niso 
predloženi, kot je zahtevano, ali pa so le delno ali pogojno odobreni. Poročila in končni 
rezultati, ki jih je treba zagotoviti v enem obdobju poročanja in ki so predloženi prepozno, se 
ocenijo skupaj s poročili in končnimi rezultati naslednjega obdobja poročanja. 

5. Ob izteku roka za odobritev poročil in plačil ter brez poseganja v prekinitev tega roka s strani 
Komisije, Komisija plača obresti na prepozno plačilo glede na pogoje, predvidene v Finančni 
uredbi in njenih izvedbenih določbah, po obrestni meri, ki jo uporablja Evropska centralna 
banka za svoje posle glavnega refinanciranja v eurih, tej pa se dodajo še tri in pol točke. 
Navedena referenčna obrestna mera je tista, ki velja prvi dan v mesecu, v katerem se izteče 
rok za plačilo, kakor je objavljena v seriji C Uradnega lista Evropske unije.  

Ta določba se ne uporablja za upravičence, ki so javne organizacije držav članic Evropske 
unije.  

Zamudne obresti se nanašajo na obdobje od dneva po roku za plačilo do vključno dneva, ko je 
plačilo knjiženo v breme računa Komisije. Obresti se ne štejejo za prejemke projekta za 
namene določitve končnega zneska sredstev. Nobeno takšno plačilo obresti se ne šteje za del 
finančnega prispevka Skupnosti.  

6. Prekinitev roka, plačila ali projekta s strani Komisije se ne šteje za zamudo pri plačilu.  

7. Ob koncu projekta se Komisija lahko odloči, da ne izvede plačila ustreznega finančnega 
prispevka Skupnosti, če v enem mesecu od pisnega obvestila ne prejeme poročila, potrdila o 
računovodskih izkazih ali katerega koli drugega končnega rezultata projekta. 

8. Komisija obvesti koordinatorja o znesku končnega plačila finančnega prispevka Skupnosti in 
ta znesek utemelji. Koordinator ima na voljo dva meseca od datuma prejema, da poda razloge 
za morebitno nestrinjanje.  Po koncu tega obdobja takšne prošnje ne bodo več obravnavane in 
šteje se, da je konzorcij sprejel odločitev Komisije. Komisija se zaveže, da bo v dveh mesecih 
po datumu prejema poslala odgovor v pisni obliki z ustrezno utemeljitvijo. Ta postopek ne 
posega v pravico upravičenca, da se pritoži na sklep Komisije.  

II.6. Način plačila 

1. Komisija izvede naslednja plačila:  
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a) predhodno financiranje v skladu s členom 6;  

b) za projekte z več kot enim obdobjem poročanja Komisija izvede vmesna plačila 
finančnega prispevka Skupnosti, ki ustrezajo znesku, odobrenemu za vsako obdobje 
poročanja;  

c) Komisija izvede končno plačilo finančnega prispevka Skupnosti, ki ustreza znesku, 
sprejetemu za zadnje obdobje poročanja, in poleg tega morebitne potrebne 
prilagoditve.  

Kadar je znesek ustreznega finančnega prispevka Skupnosti manjši od zneska, ki je že 
bil izplačan konzorciju, Komisija izterja razliko. 

Kadar je znesek ustreznega finančnega prispevka Skupnosti večji od zneska, ki je že 
bil izplačan konzorciju, Komisija plača razliko kot končno plačilo v okviru omejitev iz 
členov 5(1) in II.20. 

2. Skupni znesek predhodnega financiranja in vmesnih plačil ne sme presegati 90 % največjega 
možnega finančnega prispevka Skupnosti, opredeljenega v členu 5. 

3. Komisija izvede plačila v eurih. 

4. Stroški v poročilih so navedeni v eurih. Upravičenci, ki nimajo računov v eurih, poročajo o 
stroških tako, da uporabijo bodisi menjalni tečaj, ki ga je objavila Evropska centralna banka in 
ki bi se uporabil na datum, ko so stroški nastali, bodisi tečaj, ki se uporablja na prvi dan 
meseca po koncu obdobja poročanja. Upravičenci, ki imajo račune v eurih, pretvorijo stroške, 
ki so nastali v drugih valutah, v skladu s svojo običajno računovodsko prakso. 

5.  Bančni račun, ki je naveden v členu 5(3), omogoča opredelitev finančnega prispevka 
Skupnosti in z njim povezanih obresti. Sicer morajo računovodske metode upravičencev ali 
posrednikov omogočati opredelitev finančnega prispevka Skupnosti in pridobljenih obresti ali 
drugih prejemkov. 

6. Vsako plačilo je lahko predmet revizije ali pregleda in se lahko prilagodi ali izterja glede na 
rezultate takšne revizije ali pregleda. 

7. Za plačila Komisije se šteje, da so izvedena na dan, ko so knjižena v breme računa Komisije.  

ODDELEK 3 – IZVAJANJE 

II.7. Sklepanje pogodb s podizvajalci  

1. Podizvajalec je tretja stranka, ki je sklenila sporazum o pogojih poslovanja z enim ali več 
upravičenci z namenom izvajanja dela projekta brez neposrednega nadzora upravičenca in 
brez podrejenega razmerja. 

Kadar upravičenec sklene pogodbo s podizvajalci za izvajanje delov nalog, ki se nanašajo na 
projekt, ostane vezan s svojimi obveznostmi do Komisije in drugih upravičencev v okviru 
sporazuma o dodelitvi sredstev in obdrži izključno odgovornost za izvajanje projekta in za 
skladnost z določbami sporazuma o dodelitvi sredstev.  

Določbe tega sporazuma o dodelitvi sredstev, ki se nanašajo na podizvajalce, se uporabljajo 
tudi za zunanje revizorje, ki potrjujejo računovodske izkaze ali metodologijo. 
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2. Kadar morajo upravičenci za izvedbo določenih elementov dela skleniti pogodbe s 
podizvajalci, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:  

- pogodbe s podizvajalci se lahko nanašajo le na izvedbo omejenega dela projekta; 

- uporabo oddaje naročil podizvajalcem je treba ustrezno utemeljiti v Prilogi I glede na 
naravo projekta in potrebe njegovega izvajanja; 

- uporaba oddaje naročil podizvajalcem na strani upravičenca ne sme vplivati na pravice 
in obveznosti upravičencev glede že obstoječega znanja in novega znanja; 

 
- Priloga I mora navajati naloge, za katere bodo sklenjene pogodbe s podizvajalci, in 

oceno stroškov.  

Katero koli naročilo, katerega stroški se bodo uveljavljali kot upravičeni, mora biti oddano 
podizvajalcem glede na načela ekonomsko najugodnejše ponudbe (najboljše razmerje med 
ceno in kakovostjo), preglednosti in enake obravnave. Sprejemljive so tudi pogodbe s 
podizvajalci, sklenjene na podlagi okvirnih pogodb, ki sta jih upravičenec in podizvajalec 
sklenila pred začetkom projekta v skladu z običajnimi upravljavskimi načeli upravičenca. 

3. Upravičenci lahko uporabijo zunanje podporne storitve za pomoč pri manjših nalogah, ki 
same po sebi ne predstavljajo nalog projekta, kot so opredeljene v Prilogi I. 

II.8. Prekinitev projekta  

1. Koordinator Komisijo nemudoma obvesti o kakršnem koli dogodku, ki vpliva na izvajanje 
projekta ali ga zavlačuje.   

2. Koordinator lahko predlaga prekinitev projekta v celoti ali deloma, če je zaradi višje sile ali 
izjemnih okoliščin njegova izvedba izredno otežena ali negospodarna. Koordinator mora 
Komisijo nemudoma obvestiti o takšnih okoliščinah, vključno s temeljito utemeljitvijo in 
podatki glede dogodka kot tudi z oceno datuma, ko se bo delo na projektu zopet nadaljevalo. 

3. Komisija lahko v celoti ali deloma prekine projekt, če meni, da konzorcij ne izpolnjuje 
svojih obveznosti glede na ta sporazum o dodelitvi sredstev. Koordinator mora biti 
nemudoma obveščen o utemeljitvi za takšen primer in pogojih, ki so potrebni za ponovno 
vzpostavitev dela. Koordinator obvesti druge upravičence. Prekinitev začne veljati 10 dni 
potem, ko koordinator prejme obvestilo.  

4. V času prekinitve ni mogoče projekta bremeniti z nobenimi stroški za izvajanje katerega 
koli dela projekta, ki je bil prekinjen.  

5. Prekinitev celotnega projekta ali njegovega dela se lahko odpravi, ko se stranke sporazuma 
o dodelitvi sredstev strinjajo o nadaljevanju projekta in, če je ustrezno, ko se kakršne koli 
spremembe, vključno s podaljšanjem trajanja projekta, opredelijo s pisno spremembo. 

II.9. Zaupnost 

1. Med projektom in za obdobje petih let po njegovem zaključku ali katero koli drugo obdobje 
po projektu, kot je opredeljeno v konzorcijski pogodbi, se upravičenci zavežejo, da bodo 
ohranjali zaupnost katerega koli podatka, dokumenta ali drugega gradiva, ki je opredeljeno 
kot zaupno v povezavi z izvedbo projekta („zaupni podatki“). Komisija se zaveže, da bo 
ohranjala zaupnost „zaupnih podatkov“ do pet let po zaključku projekta. Na ustrezno 
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utemeljeno prošnjo upravičenca lahko Komisija za posebne zaupne podatke to obdobje 
podaljša. 

Če so zaupni podatki sporočeni ustno, mora biti njihova zaupnost v roku 15 dni po razkritju 
pisno potrjena s strani stranke, ki je podatke razkrila.  

2. Odstavek 1 se ne uporablja več, če: 

- postanejo zaupni podatki javno dostopni na način, ki ne krši obveznosti zaupnosti; 

- stranka, ki je razkrila podatke, obvesti prejemnika, da zaupni podatki niso več zaupni; 

- prejemniku zaupne podatke brez obveznosti zaupnosti kasneje sporoči tretja stranka, ki 
jih ima v zakoniti lasti in ki nima obveznosti glede zaupnosti; 

- je razkritje ali sporočanje zaupnih podatkov predvideno z drugimi določbami tega 
sporazuma o dodelitvi sredstev ali konzorcijske pogodbe; 

- razkritje ali sporočanje zaupnih podatkov zahteva nacionalno pravo enega od 
upravičencev in je ta izjema glede obveznosti zaupnosti predvidena v konzorcijski 
pogodbi5. 

3. Upravičenci se obvežejo, da bodo takšne zaupne podatke uporabljali le v zvezi z izvedbo 
projekta, razen če se s stranko, ki je podatke razkrila, ne dogovorijo drugače. 

4. Ne glede na prejšnje odstavke mora biti obdelava podatkov, dokumentov ali drugih gradiv, 
ki so tajni („tajni podatki“) ali so predmet varnostnih omejitev ali izvoznega nadzora ali 
nadzora prenosa, skladna z veljavnimi pravili ustrezne nacionalne zakonodaje in zakonodaje 
Skupnosti za takšne podatke, vključno z notranjimi predpisi Komisije za ravnanje s tajnimi 
podatki6. Če ima upravičenec sedež v tretji državi, se uporabljajo tudi kakršni koli varnostni 
sporazumi med to tretjo državo in Skupnostjo. 

II.10. Sporočanje podatkov za ocenjevanje, oceno 
učinka in namene standardizacije  

 
1. Upravičenci na zahtevo Komisije zagotovijo podatke, ki so potrebni za: 

- stalni in sistematični pregled posebnega programa in 7. okvirnega programa; 

- ocenjevanje in oceno učinka dejavnosti Skupnosti vključno z uporabo in razširjanjem 
novega znanja. 

Takšne podatke se lahko zahteva v celotnem času trajanja projekta in do pet let po koncu 
projekta. 

                                                 
5 Ker nekateri nacionalni zakoni (na primer glede svobode obveščanja) lahko določajo, da morajo biti zaščitene 

informacije, ki so na voljo v okviru obveznosti zaupnosti, vseeno na voljo javnosti, če se zahteva dostop, se morajo 
upravičenci medsebojno obvestiti o obstoju takšnih nacionalnih zakonov in to ustrezno predvideti v konzorcijski 
pogodbi. 

6 Sklep Komisije 2001/844/ES, ESPJ, Euratom z dne 29. novembra 2001 (UL L 317, 3.12.2001, str. 1), kakor je bil 
nazadnje spremenjen s Sklepom 2006/548/ES, Euratom (UL L 215, 5.8.2006, str. 38). 
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Zbrane podatke lahko Komisija uporabi pri svojem ocenjevanju, vendar bodo objavljeni le 
anonimno. 

2. Brez poseganja v določbe glede zaščite novega znanja in zaupnosti upravičenci, če je 
ustrezno, v času projekta in dve leti po njegovem zaključku obvestijo Komisijo in evropske 
organe za standardizacijo o novem znanju, ki lahko prispeva k pripravi evropskih 
mednarodnih standardov.  

II.11. Podatki, ki jih je treba zagotoviti državam 
članicam ali pridruženim državam 

1. Komisija da na zahtevo kateri koli državi članici ali pridruženi državi na voljo vse uporabne 
informacije, ki jih ima glede novega znanja, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- zadevne informacije so v javnem interesu; 

- upravičenci niso zagotovili upravičenih in zadostnih razlogov za pridržanje zadevnih 
informacij; 

- veljavna zakonodaja Skupnosti glede tajnih podatkov ne prepoveduje takšnih dejavnosti. 

2. Kot določajo Pravila za udeležbo, zagotovitev podatkov v skladu z odstavkom 1 na 
prejemnika ne prenese nikakršnih pravic ali obveznosti in prejemnik mora vsak tak podatek 
obravnavati kot zaupen, razen če ne postane ustrezno javen ali če ni bil sporočen Komisiji 
brez omejitev glede svoje zaupnosti. 

II.12. Obveščanje in sporočanje 

1. Upravičenci v času trajanja projekta sprejmejo ustrezne ukrepe za vzpostavitev stikov z 
javnostjo in mediji glede projekta in za izpostavitev finančne podpore Skupnosti. Če 
Komisija ne zahteva drugače, mora vsako obveščanje, tudi na konferencah ali seminarjih, ali 
kakršna koli vrsta podatkov ali promocijskega gradiva (brošure, letaki, plakati, predstavitve 
itd) navajati, da je projekt prejel sredstva Skupnosti za raziskave in vsebovati evropski 
simbol. Kadar je prikazan skupaj z logotipom, mora biti evropski simbol ustrezno 
poudarjen. Obveznost glede uporabe evropskega simbola v povezavi s projekti, h katerim 
prispeva [Evropska skupnost] [Evropska skupnost za atomsko energijo], ne pomeni pravice 
do izključne uporabe. Uporaba je predmet splošne omejitve uporabe za tretje stranke, ki ne 
dovoljuje prisvojitve simbola ali katere koli podobne blagovne znamke ali logotipa bodisi z 
registracijo bodisi na kakršen koli drug način. Pod temi pogoji so upravičenci izvzeti iz 
obveznosti, da pridobijo predhodno dovoljenje s strani Komisije za uporabo simbola. 
Nadaljnje podrobnejše informacije v zvezi s simbolom EU so na voljo na spletni strani 
Europa.  

Vsakršno obveščanje s strani upravičencev v povezavi s projektom, ne glede na obliko ali 
sredstvo, mora navajati, da izraža le mnenja avtorja in da Skupnost nima odgovornosti za 
morebitno uporabo podatkov, ki so tam vsebovani. 

 
2. Komisija je pooblaščena, da ne glede na obliko ali sredstvo objavi naslednje informacije: 
 

– imena upravičencev; 

– kontaktne naslove upravičencev; 
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– splošni namen projekta v obliki povzetka, ki ga zagotovi konzorcij; 

– znesek in stopnjo finančnega prispevka Skupnosti, ki sta bila predvidena za projekt; po 
končnem izplačilu znesek in stopnjo finančnega prispevka Skupnosti, ki ju je sprejela 
Komisija;  

– oceno zneska in stopnje finančnega prispevka Skupnosti, ki sta bila predvidena za 
vsakega upravičenca v preglednici z oceno razdelitve proračuna v Prilogi I; po 
končnem izplačilu znesek in stopnjo finančnega prispevka Skupnosti, ki ju je 
sprejela Komisija, za vsakega upravičenca; 

– zemljepisno lokacijo dejavnosti, ki se izvajajo; 

– seznam dejavnosti razširjanja in/ali patentov (vlog) v zvezi z novim znanjem; 

– podrobnosti/reference in povzetek znanstvenih objav, ki se nanašajo na novo znanje in, če 
tako določa člen II.30(4), objavljeno različico ali končno besedilo, ki se sprejme za 
objavo; 

– poročila za objavo, ki so ji bila predložena; 

– kakršno koli sliko ali avdiovizualno ali spletno gradivo, ki je bilo Komisiji zagotovljeno v 
okviru projekta. 

Konzorcij zagotovi, da se pridobijo vsa potrebna dovoljenja za takšno objavo in da objava 
informacij s strani Komisije ne krši kakršne koli pravice tretjih strank. 

Na ustrezno utemeljeno prošnjo upravičenca se Komisija lahko odreče takšni objavi, če bi 
razkritje zgoraj navedenih informacij ogrozilo varnost in akademske ali poslovne interese 
upravičenca. 
 

II.13. Obdelava osebnih podatkov 
 
1. Vsi osebni podatki v sporazumu o dodelitvi sredstev se obdelajo v skladu z Uredbo (ES) št. 

45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov. Takšne 
podatke bo nadzornik obdelal izključno v povezavi z izvajanjem in spremljanjem sporazuma o 
dodelitvi sredstev ter ocenjevanjem in oceno učinka dejavnosti Skupnosti, vključno z uporabo 
in razširjanjem novega znanja, brez poseganja v možnost posredovanja podatkov organom, ki 
so zadolženi za spremljanje ali nadzor v skladu z zakonodajo Skupnosti in tem sporazumom o 
dodelitvi sredstev.  

 
2. Upravičenci lahko na podlagi pisnega zahtevka dobijo dostop do svojih osebnih podatkov in 

popravijo kakršne koli informacije, ki so napačne ali nepopolne. Vsa vprašanja glede obdelave 
svojih osebnih podatkov naslovijo na nadzornika. Upravičenci se lahko glede obdelave svojih 
osebnih podatkov kadar koli pritožijo pri evropskem nadzorniku za varstvo podatkov.  

 
3. Za namene tega sporazuma o dodelitvi sredstev je nadzornik iz člena 8(4) kontaktna oseba za 

Komisijo.  
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Del B          FINANČNE DOLOČBE 

ODDELEK 1 – SPLOŠNE FINANČNE DOLOČBE 

II.14. Upravičeni stroški projekta 
 
1. Stroški, nastali pri izvajanju projekta, se štejejo za upravičene, če izpolnjujejo naslednje 

pogoje: 

a) morajo biti dejanski; 

b) morajo biti stroški, ki jih je imel upravičenec;  

c) morajo nastati v času trajanja projekta z izjemo stroškov v zvezi s končnimi 
poročili in poročili, ki se nanašajo na zadnje obdobje, kot tudi s potrdili o 
računovodskih izkazih, kadar se zahtevajo v zadnjem obdobju, in zadnjimi 
pregledi, če je ustrezno, ki lahko nastanejo do 60 dni po zaključku projekta ali 
datuma prenehanja, kar nastopi prej; 

d) morajo biti določeni v skladu z običajnimi računovodskimi in upravljavskimi 
načeli ter praksami upravičenca. Računovodski postopki, ki se uporabljajo pri 
prikazovanju stroškov in prejemkov, upoštevajo računovodske predpise države, v 
kateri ima upravičenec sedež. Notranji računovodski in revizijski postopki 
upravičenca morajo omogočati neposredno uskladitev stroškov in prihodkov, 
navedenih v zvezi s projektom, z ustreznimi računovodskimi izkazi in dokazili; 

e) morajo biti uporabljeni z edinim namenom doseganja ciljev projekta in njegovih 
pričakovanih rezultatov, na način, skladen z načeli gospodarnosti, učinkovitosti in 
uspešnosti;  

f)  morajo biti zabeleženi v računovodski evidenci upravičenca; v primeru 
prispevkov s strani tretjih strank morajo biti zabeleženi v računovodski evidenci 
teh tretjih strank; 

g) morajo biti navedeni v predvidenem skupnem proračunu v Prilogi I. 

Ne glede na točko a) se lahko upravičenci odločijo, da prijavijo povprečne stroške osebja, če 
ti temeljijo na potrjeni metodologiji, ki jo je odobrila Komisija, in so v skladu z 
upravljavskimi načeli in običajnimi računovodskimi praksami upravičenca. Za povprečne 
stroške osebja, ki jih upravičenec, ki je predložil potrdilo o metodologiji, obračuna v breme 
tega sporazuma o dodelitvi sredstev, velja, da se ne razlikujejo bistveno od dejanskih 
stroškov osebja. 

Takšno potrdilo se izda v skladu z določbami iz člena II.4 in ustreznim delom obrazca E iz 
Priloge VII, razen če ni bil predložen že za predhodni sporazum o dodelitvi sredstev v 
okviru 7. okvirnega programa in se potrjena metodologija ni spremenila. 

 
2. Stroške, ki jih imajo tretje stranke v zvezi s sredstvi, ki jih brezplačno dajo na voljo 

upravičencu, lahko prijavi upravičenec, pod pogojem da smiselno izpolnjujejo pogoje iz 
odstavkov 1 in 3 ter se uveljavljajo v skladu s členom II.17.   

3. Naslednji stroški se ne štejejo za upravičene in z njimi ni mogoče bremeniti projekta: 
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a) določljivi posredni davki, vključno z DDV,  

b) dajatve,  

c) dolgovane obresti,  

d) izločitve za primer možnih izgub ali dajatev,  

e) tečajne izgube, stroški v zvezi z donosom od kapitala,  

f) napovedani ali nastali stroški ali povrnjeni stroški za drugi projekt Skupnosti,  

g) dolgovi in stroški dolžniške obveznosti, prekomerni ali nepremišljeni izdatki. 

II.15. Opredelitev neposrednih in posrednih stroškov 
 
1. Neposredni stroški so vsi tisti upravičeni stroški, ki so neposredno pripisani projektu in jih je 

upravičenec opredelil kot takšne v skladu s svojimi računovodskimi načeli in običajnimi 
notranjimi predpisi. 

Kar zadeva stroške osebja, se lahko zaračunajo le stroški dejansko opravljenih delovnih ur 
oseb, ki neposredno izvajajo delo v okviru projekta. Te osebe morajo: 

– biti najete neposredno s strani upravičenca v skladu z njegovo nacionalno zakonodajo, 

– delati pod izključnim tehničnim nadzorom in odgovornostjo slednjega in 

– biti plačane v skladu z običajnimi praksami upravičenca. 

Stroški, ki se nanašajo na starševski dopust za osebe, ki že neposredno izvajajo projekt, so 
upravičeni stroški v sorazmerju s časom, namenjenim za projekt, pod pogojem da so 
obvezni v okviru nacionalnega prava. 

2. Posredni stroški so tisti upravičeni stroški, ki jih upravičenec ne more neposredno pripisati 
projektu, vendar so lahko opredeljeni in utemeljeni na podlagi njegovega računovodskega 
sistema kot stroški, ki so nastali v neposredni povezavi z neposrednimi upravičenimi stroški 
projekta. Ti stroški ne smejo zajemati neposrednih upravičenih stroškov. 

Posredni stroški predstavljajo pravično razdelitev skupnih režijskih stroškov organizacije. 
Opredelijo so lahko po eni od spodnjih metod: 

a) Temeljijo na dejanskih posrednih stroških za tiste upravičence, ki imajo analitični 
računovodski sistem za opredelitev svojih posrednih stroškov, kot je navedeno zgoraj. 

V ta namen lahko upravičenec uporabi poenostavljeno metodo izračuna vseh svojih 
posrednih upravičenih stroškov na ravni pravne osebe, če je to v skladu z njegovimi 
običajnimi načeli upravljanja in računovodsko prakso. Takšna metoda se lahko uporabi 
le, kadar zaradi odsotnosti analitičnega računovodstva ali pravne zahteve, da se 
uporablja računovodenje na podlagi plačil, ni možna podrobna razporeditev stroškov. 
Poenostavljeni pristop mora temeljiti na dejanskih stroških, ki izhajajo iz računovodskih 
izkazov zadnjega zaključenega obračunskega leta.     

b) Upravičenec se lahko odloči za pavšalni znesek v višini 20 % vseh njegovih neposrednih 
upravičenih stroškov, z izjemo neposrednih upravičenih stroškov za sklepanje pogodb s 
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podizvajalci ter stroškov virov, ki jih dajo na voljo tretje stranke in se ne uporabljajo v 
prostorih upravičenca. 

  
c) Neprofitne javne organizacije, srednješolske in visokošolske ustanove, raziskovalne 

organizacije ter MSP, ki zaradi odsotnosti analitičnega računovodstva ne morejo z 
gotovostjo določiti svojih dejanskih posrednih stroškov za projekt, lahko pri udeležbi v 
shemah financiranja, ki vključujejo raziskave in tehnološki razvoj ter predstavitvene 
dejavnosti iz tabele v členu II.16, izberejo pavšalni znesek v višini 60 % skupnih 
neposrednih upravičenih stroškov7, z izjemo neposrednih upravičenih stroškov za 
sklepanje pogodb s podizvajalci ter stroškov virov, ki jih dajo na voljo tretje stranke in 
se ne uporabljajo v prostorih upravičenca. Če ti upravičenci med trajanjem projekta 
spremenijo status, se navedeni pavšalni znesek uporablja do trenutka izgube statusa.    

Pri usklajevalnih in podpornih ukrepih lahko povračilo posrednih upravičenih stroškov za 
vsakega upravičenca znaša največ 7 % neposrednih upravičenih stroškov, z izjemo 
neposrednih upravičenih stroškov za sklepanje pogodb s podizvajalci ter stroškov virov, ki 
jih dajo na voljo tretje stranke in se ne uporabljajo v prostorih upravičenca. 

3. Upravičenec uporabi izbrano možnost v vseh sporazumih o dodelitvi sredstev v okviru 7. 
okvirnega programa.   

Vendar se vsak upravičenec, ki je za povračilo posrednih stroškov v predhodnih sporazumih 
o dodelitvi sredstev v okviru 7. okvirnega programa izbral možnosti iz odstavkov 2(b) in 
2(c), lahko v tem sporazumu o dodelitvi sredstev odloči za eno od metod, opisanih v 
odstavku 2(a). V tem primeru mora navedeno metodo uporabiti v nadaljnjih sporazumih o 
dodelitvi sredstev v okviru 7. okvirnega programa.  

II.16. Zgornje meje financiranja  

1. Za raziskovalne in tehnološko-razvojne dejavnosti je finančni prispevek Skupnosti 
omejen na 50 % skupnih upravičenih stroškov.    

Za upravičence, ki so neprofitne javne organizacije, srednješolske in visokošolske ustanove, 
raziskovalne organizacije ter MSP, pa lahko prispevek znaša do 75 % skupnih upravičenih 
stroškov. Če ti upravičenci med trajanjem projekta spremenijo status, se navedena stopnja 
povračila uporablja do trenutka izgube statusa.    

2. Za predstavitvene dejavnosti je finančni prispevek Skupnosti omejen na 50 % skupnih 
upravičenih stroškov.  

3. Za usklajevalne in podporne ukrepe je finančni prispevek Skupnosti omejen na 100 % 
skupnih upravičenih stroškov.  

4. Za druge dejavnosti, ki niso zajete v odstavkih 1 in 2, med drugim dejavnosti upravljanja, 
usposabljanje, usklajevanje, povezovanje v mreže in razširjanje (vključno z objavami), je 
prispevek omejen na 100 % skupnih upravičenih stroškov. 

                                                 
7 OPOMBA: Stopnja iz tega pododstavka se bo uporabljala za nepovratna sredstva, dodeljena na podlagi razpisov za 

zbiranje predlogov, ki se bodo zaključili pred 1. januarjem 2010. Za nepovratna sredstva, dodeljena na podlagi 
razpisov, ki se bodo zaključili po 31. decembru 2009, bo Komisija določila ustrezen pavšalni znesek, ki mora biti 
približek zadevnim dejanskim posrednim stroškom, vendar ne sme biti nižji od 40 %; takrat bo sprejeta posebna 
klavzula, ki se bo vključila v nadaljnje sporazume o dodelitvi sredstev. 
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Odstavki 1–4 se uporabljajo tudi za projekte, pri katerih se financiranje v obliki pavšalnih zneskov 
ali povprečnin uporablja za celoten projekt ali njegov del.   
 
5. Upravljanje dejavnosti konzorcija vključuje: 

− upravljanje konzorcijske pogodbe, če je to obvezno, 

− skupno pravno, etično, finančno in administrativno upravljanje, vključno s 
pridobivanjem potrdil za vsakega upravičenca o računovodskih izkazih in 
metodologiji ter stroški v zvezi s finančnimi revizijami in tehničnimi pregledi, 

− izvajanje odprtih razpisov s strani konzorcija za udeležbo novih upravičencev, če 
je tako določeno v Prilogi I tega sporazuma o dodelitvi sredstev, 

− katere koli druge dejavnosti upravljanja, predvidene v prilogah, razen usklajevanja 
dejavnosti na področju raziskav in tehnološkega razvoja.  

6. Za dejavnosti usposabljanja stroški plač udeležencev usposabljanja niso upravičeni stroški 
v okviru te dejavnosti.   
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Tabela prikazuje najvišje stopnje finančnega prispevka Skupnosti za dejavnosti, povezane s 
spodnjimi shemami financiranja:  

 
 

Največje 
stopnje 

povračila  

 
Raziskovalne in 

tehnološko-
razvojne 

dejavnosti (*)  
 

 
Predstavitvene 

dejavnosti 

 
Druge 

dejavnosti 
 

 
Mreža 

odličnosti 
 

 
50 % 

75 % (**) 

  
100 % 

 
Skupni projekti 

(****) 
 

 
50 % 

75 % (**) 

 
50 % 

 

 
100 % 

 
Usklajevalni in 

podporni 
ukrepi 

 

   
100 % (***) 

 

 
(*) Raziskave in tehnološki razvoj vključujejo tudi usklajevanje na področju znanosti.   
(**) Za upravičence, ki so neprofitne javne organizacije, srednješolske in visokošolske ustanove, raziskovalne organizacije ter MSP. 
(***) Pri usklajevalnih in podpornih ukrepih lahko povračilo posrednih upravičenih stroškov znaša največ 7 % neposrednih upravičenih 
stroškov, z izjemo neposrednih upravičenih stroškov za sklepanje pogodb s podizvajalci ter stroškov virov, ki jih dajo na voljo tretje 
stranke in se ne uporabljajo v prostorih upravičenca. 
(****) Vključno z raziskavami v korist posebnih skupin (zlasti MSP). 

II.17. Prejemki projekta 

Prejemki projekta lahko izhajajo iz:  

a) sredstev, ki so jih upravičencu brezplačno dale na voljo tretje stranke s finančnimi 
prenosi ali prispevki v naravi: 

i. štejejo se kot prejemek projekta, če jih je tretja stranka izrecno prispevala za uporabo 
v okviru projekta; 

ii. se ne štejejo kot prejemek projekta, če je njihova raba prepuščena prostemu 
preudarku vodstva upravičenca; 

b) prihodkov, ki jih ustvari projekt: 

i. štejejo se kot prejemek za upravičenca, če jih ustvarijo dejavnosti, ki se izvajajo v 
okviru izvedbe projekta, in če izhajajo iz prodaje sredstev, kupljenih v okviru 
sporazuma o dodelitvi sredstev, do vrednosti stroškov, ki jih je upravičenec sprva 
obračunal v breme projekta; 

ii. se ne štejejo kot prejemek za upravičenca, če so ustvarjeni z uporabo novega znanja, 
ki nastane iz projekta. 
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II.18. Finančni prispevek Skupnosti 

1. „Finančni prispevek Skupnosti“ k projektu se določi za posamezno dejavnost in 
upravičenca, in sicer z uporabo zgornjih mej financiranja iz člena II.16 pri dejanskih 
upravičenih stroških in/ali pavšalnih zneskih in/ali povprečninah, ki jih odobri Komisija. 

2. Pri izračunu finančnega prispevka Skupnosti se upoštevajo stroški celotnega projekta, 
vračilo pa temelji na odobrenih stroških posameznega upravičenca. 

3. Finančni prispevek Skupnosti ne sme nobenemu upravičencu prinašati dobička. V ta namen 
se ob predložitvi zadnjega računovodskega izkaza pri končnem znesku finančnega prispevka 
Skupnosti upoštevajo morebitni prejemki projekta, ki jih je prejel posamezni upravičenec. 
Finančni prispevek Skupnosti za nobenega upravičenca ne sme presegati upravičenih 
stroškov, od katerih so odšteti prejemki projekta. 

4. Skupni znesek plačil Skupnosti v nobenem primeru ne sme presegati najvišjega zneska 
finančnega prispevka Skupnosti iz člena 5.  

5. Brez poseganja v pravico do razveljavitve sporazuma o dodelitvi sredstev skladno s členom 
II.38 in v pravico Komisije, da izreče denarne kazni iz členov II.24 in II.25, lahko Komisija 
zaradi neizvajanja, slabega izvajanja, delnega izvajanja ali izvajanja projekta z zamudo pod 
pogoji iz tega sporazuma o dodelitvi sredstev in glede na dejansko izvedbo projekta zniža 
prvotno dodeljena sredstva. 

II.19. Obresti, ki so nastale zaradi predhodnega 
financiranja s strani Komisije 

1. Predhodno financiranje ostane v lasti Skupnosti do končnega plačila. 

2. Komisija za vsako obdobje poročanja po izvedbi sporazuma od koordinatorja izterja znesek 
v višini obresti, ki nastanejo, ko takšno predhodno financiranje preseže znesek, določen v 
finančni uredbi in njenih izvedbenih določbah.  

ODDELEK 2 – JAMSTVENI SKLAD IN IZTERJAVE 

II.20. Jamstveni sklad  
 

1. Finančna odgovornost vsakega upravičenca je omejena na njegov dolg v skladu z 
naslednjimi odstavki. 

 
2. Upravičenci v skladu s členom 6 prispevajo v jamstveni sklad (v nadaljnjem besedilu 

sklad), ki je bil ustanovljen za obvladovanje tveganja, povezanega z nevračilom sredstev, 
ki jih upravičenci sporazumov o dodelitvi sredstev v okviru 7OP dolgujejo Skupnosti. 
Tega prispevka, ki ga v imenu upravičencev prenese Komisija, ni mogoče pokriti iz 
morebitnih dolgov, ki jih imajo upravičenci do Skupnosti. 

 
3. Sklad je v lasti upravičencev veljavnih sporazumov o dodelitvi sredstev v okviru 7OP. Z 

njim v imenu upravičencev kot pooblaščenec upravlja Skupnost, ki jo zastopa Komisija.  
Sklad je naložen v banki (v nadaljnjem besedilu „banka“), ki jo kot pooblaščenec izbere 
Skupnost, ki jo zastopa Komisija.  
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4. Obresti, ki jih ustvari sklad, se vključijo v sklad, porabi pa jih Komisija za prenose ali 
izterjave iz sklada, navedene v odstavkih 1 in 2 člena II.21 (v nadaljnjem besedilu 
transakcije).   
 
Transakcije se lahko izvajajo od dneva začetka veljavnosti prvega sporazuma o dodelitvi 
sredstev v okviru 7OP do dne končnega plačila na podlagi zadnjega sporazuma. Ob koncu 
navedenega obdobja postanejo morebitne preostale obresti last Skupnosti. 

 
Če obresti ne zadostujejo za kritje transakcij, se lahko ob koncu obdobja iz zgornjega 
odstavka uporabijo prispevki v sklad v višini največ 1 % finančnega prispevka Skupnosti 
za upravičence, ki niso navedeni v odstavku 5. Če je ta meja presežena ali ko je konec 
navedenega obdobja, Komisija morebitne dolgovane zneske izterja neposredno od 
upravičencev. 

 
5. Ob končnem plačilu po zaključku projekta se znesek, prispevan v sklad na podlagi tega 

sporazuma o dodelitvi sredstev, vrne upravičencem prek koordinatorja.  
 
Vrnjeni znesek je enak: 

 
„prispevek v sklad na podlagi tega sporazuma o dodelitvi sredstev“ x „indeks sklada“ 

 
„Indeks sklada“ določi banka ob koncu vsakega meseca za naslednji mesec. Enak je 
naslednjemu razmerju, ki se zniža na 1, če presega to vrednost: 

 
indeks sklada = (C + I + B)/C 

pri čemer so:  
 

 C = prispevki v sklad v okviru vseh tekočih projektov v času določanja indeksa 
 

I = skupne obresti, ki jih je ustvaril sklad od začetka obdobja 
 
 B = (izterjave v dobro sklada) – (prenosi in izterjave iz sklada)   
 

Kadar je znesek, izračunan na podlagi te enačbe, ki se povrne upravičencem, manjši od 
zneska, prispevanega v sklad na podlagi tega sporazuma o dodelitvi sredstev, ta odbitek ne 
presega 1 % finančnega prispevka Skupnosti in se ne uporablja za zneske, ki se dolgujejo 
javnim organizacijam ali pravnim subjektom, katerih udeležbo pri sporazumu o dodelitvi 
sredstev zagotavlja država članica ali pridružena država, ter visokošolskim in 
srednješolskim ustanovam. 

 
Vsi upravičenci se strinjajo, da se iz zneskov, ki naj bi se jim vrnili, brez dodatnih 
formalnosti poravnajo njihovi morebitni dolgovi do Skupnosti v okviru tega sporazuma o 
dodelitvi sredstev ali katere koli druge obveznosti, ne glede na njen izvor. 

 

II.21. Povračila in izterjave  

1. Kadar upravičenec veljavnega sporazuma o dodelitvi sredstev v okviru 7OP koordinatorju 
ne povrne morebitnih zahtevanih zneskov najpozneje 30 dni po prejemu pisne zahteve s 
strani Komisije in če ostali upravičenci pristanejo na enako izvajanje tega sporazuma o 
dodelitvi sredstev glede na njegove cilje, Komisija banki naloži, da iz sklada neposredno 
prenese enakovreden znesek koordinatorju. Zneski, ki se prenesejo iz sklada, nadomestijo 
finančni prispevek Skupnosti, ki ga upravičenec ni povrnil. 



  Sporazum o dodelitvi sredstev v okviru 7OP – Priloga II – Splošni pogoji 
  Version 2, 02.10.2008 

 22

Kadar je treba znesek, ki ga upravičenec dolguje Skupnosti, po prenehanju ali zaključku 
sporazuma o dodelitvi sredstev v okviru 7OP izterjati, Komisija z nalogom za izterjavo od 
zadevnega upravičenca zahteva povračilo dolgovanega zneska. Če se plačilo ne izvede do 
datuma zapadlosti, se lahko zneski, dolgovani Skupnosti, izterjajo tako, da se odštejejo od 
morebitnih zneskov, ki jih Skupnost dolguje zadevnemu upravičencu, potem ko je bil 
upravičenec o tem obveščen. V izjemnih okoliščinah, ki jih upravičuje potreba po varovanju 
finančnih interesov Skupnosti, lahko Komisija izterja sredstva na tak način še pred datumom 
zapadlosti. Predhodno privoljenje upravičenca ni potrebno. Če taka izterjava ni mogoča, 
Komisija dolgovane zneske izterja iz sklada. 

2. Kadar se znesek, ki ga dolguje upravičenec, prenese ali izterja iz sklada v skladu z odstavki 
1 in 2, zadevni upravičenec ta znesek povrne v sklad. V ta namen Komisija proti temu 
upravičencu izda nalog za izterjavo v korist sklada. 

3. Upravičenci se strinjajo, da: 

- se vsak znesek, razen predhodnega financiranja, ki ga Skupnost dolguje 
upravičencu, ne glede na njegov izvor uporabi za plačilo dolga, ki ga ima ta 
upravičenec do sklada; 

- lahko Komisija sprejme sklep o izterjavi v skladu z odstavkom 5. 

4. Upravičenci so seznanjeni, da lahko Komisija v skladu s členom 256 Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti, členoma 164 in 192 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za 
atomsko energijo ter v skladu z določbami finančne uredbe sprejme izvršljivo odločbo, ki 
formalno nalaga denarno obveznost osebam, ki niso države. 

5. Če se dolgovani znesek ne izplača do datuma, ki ga določi Komisija, se za ta znesek 
zaračunajo obresti po obrestni meri iz člena II.5. Zamudne obresti se zaračunajo za obdobje 
od vključno dneva po datumu, določenem za plačilo, do vključno dneva, ko so Komisiji 
dolgovani zneski povrnjeni v celoti. Z delnimi plačili se najprej pokrivajo stroški in 
zamudne obresti, nato pa glavnica. 

ODDELEK 3 – NADZOR IN SANKCIJE  
 

II.22. Finančne revizije in finančni nadzor 

1. Komisija lahko kadar koli med izvajanjem projekta in do pet let po koncu projekta naroči 
finančno revizijo, ki jo izvedejo zunanji revizorji ali same službe Komisije, vključno z 
OLAF-om. Šteje se, da se revizijski postopek prične na datum prejema ustreznega dopisa 
Komisije.  Take revizije lahko vključujejo finančne, sistemske in druge vidike (kot so 
računovodska in upravljavska načela), ki se nanašajo na pravilno izvajanje sporazuma o 
dodelitvi sredstev. Revizije so zaupne. 

2. Upravičenci dajo Komisiji neposredno na razpolago vse podrobne informacije in podatke, ki 
jih lahko zahtevata Komisija ali morebitni zastopnik, ki ga ta pooblasti, tako da je mogoče 
preveriti, ali se sporazum o dodelitvi sredstev pravilno upravlja in izvaja v skladu z 
njegovimi določbami ter ali so bili stroški zaračunani v skladu z njim. Te informacije in 
podatki morajo biti natančni, celoviti in učinkoviti. 

3. Upravičenci do pet let po zaključku projekta obdržijo originalne izvode ali izjemoma 
overjene kopije – vključno z izvodi v elektronski obliki – vseh dokumentov, ki se nanašajo 
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na sporazum o dodelitvi sredstev. Ti dokumenti so na voljo Komisiji, če se to zahteva med 
katero koli revizijo v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev. 

4. Za izvedbo teh revizij upravičenci zagotovijo, da imajo službe Komisije in morebitni zunanji 
organ(-i), ki ga (jih) pooblasti Komisija, ob razumnem času dostop do kraja samega, zlasti 
do pisarn upravičenca, njegovih računalniških in računovodskih podatkov ter do vseh 
informacij, potrebnih za izvedbo teh revizij, vključno z informacijami o plačah oseb, ki 
sodelujejo pri projektu. Zagotovijo, da so informacije v času revizije na voljo na kraju 
samem in, če se to od njih zahteva, da se podatki posredujejo v ustrezni obliki. 

5. Na podlagi ugotovitev finančne revizije se pripravi začasno poročilo. Komisija ali njen 
pooblaščeni zastopnik ga pošljeta zadevnemu upravičencu, ki lahko v enem mesecu od 
prejema poročila sporoči svoje pripombe nanj. Komisija se lahko odloči, da ne bo 
upoštevala pripomb ali dokumentov, prispelih po tem datumu. Končno poročilo se 
zadevnemu upravičencu pošlje v dveh mesecih po preteku navedenega roka.  

6. Na podlagi zaključkov revizije Komisija sprejme vse ustrezne ukrepe, ki se ji zdijo potrebni, 
vključno z izdajo naloga za izterjavo v zvezi z vsemi ali delom izplačil, ki jih je opravila, in 
uporabo katere koli ustrezne sankcije. 

7. Evropsko računsko sodišče ima enake pravice kot Komisija, zlasti pravico dostopa za 
namene nadzora in revizij, brez poseganja v svoja pravila. 

8. Poleg tega lahko Komisija izvaja preglede in inšpekcije na kraju samem v skladu z Uredbo 
Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na 
kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti 
pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi8 in Uredbo (ES) št. 1073/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj 
proti goljufijam (OLAF)9 ter Uredbo Sveta (EURATOM) št. 1074/1999 z dne 25. maja 1999 
o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)10.  

II.23. Tehnične revizije in pregledi 
1. Komisija lahko kadar koli v času izvajanja projekta ali v petih letih po njegovem 

zaključku sproži tehnično revizijo ali pregled. Cilj tehnične revizije ali pregleda je ocena 
izvedenega dela v okviru projekta v določenem obdobju, med drugim z ocenjevanjem 
projektnih poročil in končnih rezultatov, ki se nanašajo na zadevno obdobje. Take revizije 
in pregledi lahko vključujejo znanstvene, tehnološke in druge vidike v zvezi s pravilnim 
izvajanjem projekta in sporazuma o dodelitvi sredstev.  

2. Kar zadeva opis dela (Priloga I), revizija ali pregled objektivno oceni: 

- stopnjo izpolnjevanja delovnega načrta projekta za zadevno obdobje in s tem povezanih 
končnih rezultatov; 

- nadaljnjo ustreznost ciljev in možnosti za prodor v zvezi z najsodobnejšimi tehnološkimi 
dosežki na področju znanosti in industrije; 

                                                 
8 UL L 292, 15.11.1996, str. 2. 

9 UL L 136, 31.5.1999. 

10 UL L 136, 31.5.1999. 
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- načrtovane in uporabljene vire glede na dosežen napredek, in sicer na način, ki je 
skladen z načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti; 

- postopke in metode upravljanja projekta; 
- prispevke upravičencev in njihovo integracijo v okviru projekta; 
- pričakovani možni vpliv na področju gospodarstva in konkurence ter na socialnem 

področju ter načrte upravičencev za uporabo in razširjanje novega znanja. 
 

3. Šteje se, da se revizije in pregledi pričnejo na dan, ko upravičenec(-i) prejme(-jo) ustrezni 
dopis Komisije.  

4. Vse take revizije in pregledi so zaupni. 

5. Komisiji lahko pri tehničnih revizijah in pregledih pomagajo zunanji strokovnjaki s 
področja znanosti in tehnologije. Pred izvajanjem ocenjevanja Komisija upravičencem 
sporoči identiteto imenovanih strokovnjakov. Upravičenec(-i) ima(-jo) pravico, da na 
podlagi poslovne zaupnosti zavrne(-jo) udeležbo določenih zunanjih strokovnjakov s 
področja znanosti ali tehnologije. 

6. Revizije in pregledi se lahko izvajajo na daljavo na strokovnjakovem domu ali delovnem 
mestu, lahko pa tudi vključujejo sestanke s predstavniki projekta v prostorih Komisije ali 
upravičencev. Komisija ali zunanji strokovnjaki na področju znanosti ali tehnologije imajo 
lahko dostop do mest in prostorov, kjer se izvaja delo, in do vseh dokumentov, ki se 
nanašajo na delo.  

7. Upravičenci Komisiji neposredno zagotovijo vse podrobne informacije in podatke, ki jih 
lahko zahtevajo Komisija ali zunanji strokovnjaki s področja znanosti ali tehnologije, tako 
da se lahko preveri, ali se projekt pravilno izvaja in ali je skladen z določbami tega 
sporazuma o dodelitvi sredstev. 

8. Pripravi se poročilo o izsledkih revizij in pregledov. Komisija ga pošlje zadevnemu 
upravičencu, ki lahko v enem mesecu po njegovem prejemu sporoči svoje pripombe nanj. 
Komisija se lahko odloči, da ne bo upoštevala pripomb, prispelih po tem datumu.  

9. Komisija na podlagi uradnih priporočil strokovnjakov koordinatorju sporoči svojo 
odločitev, da: 

- sprejme ali zavrne končne rezultate; 

- dovoli, da se projekt nadaljuje brez sprememb Priloge I ali z manjšimi spremembami; 

- se projekt lahko nadaljuje le z velikimi spremembami;  

- v skladu s členom II.38 prekine sporazum o dodelitvi sredstev ali udeležbo katerega 
koli upravičenca; 

- izda nalog za izterjavo v zvezi z vsemi ali delom izplačil, ki jih je opravila, in uporabi 
ustrezno sankcijo.  

10. Službe Komisije se v petih letih po zaključku projekta lahko odločijo za etično revizijo. 
Smiselno se uporabljajo odstavki 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9. 
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II.24. Pogodbeno dogovorjena odškodnina  

1. Upravičenec, za katerega se ugotovi, da je navedel previsok znesek in tako prejel 
neupravičeni finančni prispevek s strani Skupnosti, mora brez poseganja v katere koli 
druge ukrepe, ki jih določa ta sporazum o dodelitvi sredstev, plačati odškodnino (v 
nadaljnjem besedilu „pogodbeno dogovorjena odškodnina“). Pogodbeno dogovorjeno 
odškodnino mora upravičenec plačati poleg vračila neupravičenega finančnega prispevka 
Skupnosti. Izjemoma se lahko Komisija odloči, da ne bo zahtevala pogodbeno dogovorjene 
odškodnine.   

2. Višina pogodbeno dogovorjene odškodnine je sorazmerna precenjenemu znesku in 
neupravičenemu delu finančnega prispevka Skupnosti. Pogodbeno dogovorjena 
odškodnina se izračuna po naslednji enačbi: 

pogodbeno dogovorjena odškodnina = neupravičeni finančni prispevek Skupnosti x 
(precenjeni znesek/zahtevani finančni prispevek Skupnosti skupaj). 

Pri izračunu pogodbeno dogovorjene odškodnine se upošteva(-jo) samo obdobje(-a) 
poročanja, ki se nanaša(-jo) na zahtevek upravičenca za finančni prispevek Skupnosti za to 
obdobje. Pri izračunu se ne upošteva celotnega finančnega prispevka Skupnosti.  

3. Komisija upravičenca, ki mora plačati pogodbeno dogovorjeno odškodnino, o tem obvesti 
s priporočenim dopisom s povratnico. Upravičenec mora na zahtevo Skupnosti odgovoriti 
v roku 30 dni. 

4. Postopek za vračilo neupravičenega finančnega prispevka Skupnosti in za plačilo 
pogodbeno dogovorjene odškodnine se določi v skladu z določbami člena II.21. 
Pogodbeno dogovorjena odškodnina se odšteje od morebitnih nadaljnjih plačil ali pa jo 
izterja Komisija. 

5. Komisija je v skladu z določbami odstavkov 1 do 4 upravičena do pogodbeno dogovorjene 
odškodnine za vsak precenjeni znesek, ki se ugotovi po zaključku projekta. 

II.25. Denarne kazni 

1. Upravičenec, ki posreduje napačne podatke ali mu ne uspe izpolniti svojih obveznosti v 
skladu s tem sporazumom o dodelitvi sredstev, mora plačati denarno kazen v višini od 2 % 
do 10 % finančnega prispevka Skupnosti, ki ga je prejel.  Stopnja se lahko poveča na 4 % 
do 20 %, če upravičenec v petih letih ponovi kršitev.  

2. V primerih iz odstavka 1 upravičenci niso upravičeni do nobenih sredstev Skupnosti za 
obdobje največ dveh let od datuma, ko je bila ugotovljena kršitev.  

3. Določbe tega člena ne vplivajo na upravne ali denarne sankcije, ki se v skladu s finančno 
uredbo izrečejo upravičencu, ki ne izpolnjuje obveznosti, niti na druga civilna pravna 
sredstva, do katerih je upravičena Skupnost ali kateri drugi upravičenec. Poleg tega te 
določbe ne izključujejo kazenskih postopkov, ki jih lahko sprožijo organi držav članic.  
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Del C PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE, UPORABA IN 
RAZŠIRJANJE 

ODDELEK 1 – NOVO ZNANJE 

II.26. Lastništvo 

1. Novo znanje je last upravičenca, ki izvaja delo, ki ustvarja to novo znanje. 

2. Kadar delo, ki ustvarja novo znanje, izvaja skupaj več upravičencev in ni mogoče določiti 
ustreznih deležev pri tem delu, imajo ti upravičenci skupno lastništvo nad tem novim 
znanjem. Ti upravičenci sklenejo sporazum11 v zvezi z dodelitvijo in pogoji za izvajanje 
skupnega lastništva. 

Če pa sporazum o skupnem lastništvu še ni bil sklenjen, lahko vsak izmed skupnih lastnikov 
dodeli neizključne licence tretjim strankam, brez pravice do podeljevanja podlicenc, in sicer 
v skladu z naslednjima pogojema: 

a) druge skupne lastnike je treba o tem obvestiti vsaj 45 dni vnaprej; in 

b) drugim lastnikom je treba zagotoviti pošteno in razumno nadomestilo. 

3. Če so zaposleni ali drugo osebje, ki dela za upravičenca, upravičeni, da zahtevajo pravice do 
novega znanja, upravičenec zagotovi, da se te pravice lahko uresničujejo na način, ki je 
skladen z njegovimi obveznostmi iz sporazuma o dodelitvi sredstev. 

II.27. Prenos 

1. Kadar upravičenec prenese lastništvo novega znanja, prenese svoje obveznosti v zvezi z 
novim znanjem na prejemnika, vključno z obveznostjo, da se te obveznosti prenesejo na 
morebitnega novega prejemnika. 

2. Kadar mora upravičenec prenesti svoje obveznosti, da zagotovi pravice dostopa, mora v 
skladu s svojimi obveznosti v zvezi z zaupnostjo, kot na primer v okviru združevanja ali 
pridobitve pomembnega dela njegovih sredstev, vsaj 45 dni vnaprej obvestiti ostale 
upravičence predvidenega prenosa, pri čemer mora zagotoviti zadostne informacije v zvezi s 
predvidenim novim lastnikom novega znanja, tako da ostalim upravičencem omogoči 
uresničevanje pravic dostopa.  

Vendar se lahko upravičenci s pisnim sporazumom dogovorijo o drugačnem roku ali se 
odpovejo svoji pravici do predhodnega obvestila v primeru prenosa lastništva z enega 
upravičenca na določeno tretjo stranko.  

3. Po obvestilu v skladu z odstavkom 2 lahko vsak izmed ostalih upravičencev v roku 30 dni 
ali v drugačnem roku, ki je dogovorjen v pisni obliki, nasprotuje vsakemu predvidenemu 
prenosu lastništva, in sicer z utemeljitvijo, da bi imel ta prenos negativen vpliv na njegove 
pravice dostopa. 

                                                 
11 Skupni lastniki se seveda lahko odločijo, da ne bodo imeli več skupnega lastništva, pač pa se dogovorijo za 

drugačno ureditev (na primer: en lastnik, pri čemer imajo ostali upravičenci, ki so prenesli svoj lastniški delež, 
pravice dostopa). 
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Če kateri izmed ostalih upravičencev dokaže, da bi imel prenos negativen vpliv na njegove 
pravice dostopa, se nameravani prenos ne izvede, dokler zadevni upravičenci ne dosežejo 
sporazuma. 

4.  Če namerava upravičenec lastništvo novega znanja prenesti na tretjo stranko, ki ima sedež v 
tretji državi, ki ni vključena v 7. okvirni program, lahko Komisija takemu prenosu lastništva 
novega znanja nasprotuje, če meni, da ni v skladu z interesi razvijajoče se konkurenčnosti 
evropskega gospodarstva ali se ne sklada z etičnimi načeli ali varnostnimi zahtevami. 

V takih primerih se prenos lastništva ne izvede, razen če se Komisija prepriča, da bodo 
vzpostavljeni ustrezni nadzorni ukrepi, in pisno odobri prenos. 

V projektih, ki jih financira Evropska skupnost za atomsko energijo, je treba varnostne 
zahteve razumeti kot obrambne interese držav članic v smislu člena 24 Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo. 

II.28. Zaščita 

1. Če je novo znanje primerno za industrijsko in komercialno uporabo, njegov lastnik zagotovi 
ustrezno in učinkovito zaščito, pri tem pa upošteva svoje legitimne interese in legitimne 
interese drugih upravičencev, zlasti komercialne interese. 

Če se upravičenec, ki ni lastnik novega znanja, sklicuje na svoj legitimni interes, mora v 
vsakem  primeru dokazati, da bi utrpel nesorazmerno veliko škodo. 

2. Patentne prijave v zvezi z novim znanjem, ki jih vloži upravičenec ali so vložene v 
njegovem imenu, morajo vključevati naslednjo izjavo, ki navaja, da je to novo znanje 
nastalo s pomočjo finančne podpore Skupnosti. 

Delo, ki je bilo podlaga za to iznajdbo, je bilo financirano v okviru 7. okvirnega 
programa [Evropske skupnosti] [Evropske skupnosti za atomsko energijo] ([7OP/2007–
2013] [7OP/2007–2011]) na podlagi sporazuma o dodelitvi sredstev št. [xxxxxx]12. 

Poleg tega se vse vložene patentne prijave v zvezi z novim znanjem navedejo v načrtu za 
uporabo in razširjanje novega znanja, navedenih pa mora biti tudi dovolj 
podrobnosti/referenc, da lahko Komisija sledi patentu (vlogi). O vsaki taki vlogi, ki je 
vložena po končnem poročilu, je treba obvestiti Komisijo in pri tem navesti iste 
podrobnosti/reference. 

3. Če je novo znanje primerno za industrijsko ali komercialno uporabo, njegov lastnik pa ga ne 
zaščiti in ne prenese na drugega upravičenca, na pridruženi subjekt s sedežem v državi 
članici ali pridruženi državi ali na katero koli tretjo stranko s sedežem v državi članici ali 
pridruženi državi, skupaj s tem povezanimi obveznostmi v skladu s členom II.27, se v zvezi 
s tem novim znanjem ne smejo izvajati nobene dejavnosti razširjanja, dokler o njih ni 
obveščena Komisija. Komisija mora biti obveščena vsaj 45 dni pred nameravanimi 
dejavnostmi razširjanja. 

V takih primerih lahko Skupnost ob soglasju zadevnega upravičenca prevzame lastništvo 
nad tem novim znanjem in sprejme ukrepe za njegovo ustrezno in učinkovito zaščito. 

                                                 
12 To izjavo bo treba prevesti v jezik vloge za patent. Zagotovljeni bodo prevodi v vse jezike Skupnosti. 
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Zadevni upravičenec lahko izrazi nestrinjanje le, če lahko dokaže, da bi njegovi legitimni 
interesi utrpeli nesorazmerno veliko škodo.  

Če Skupnost prevzame lastništvo, prevzame tudi obveznosti v zvezi z dodeljevanjem pravic 
dostopa. 

II.29. Uporaba 

1.  Upravičenci uporabljajo novo znanje, ki je v njihovi lasti, ali zagotovijo njegovo uporabo.  

2.  Upravičenci nameravano uporabo novega znanja opišejo v načrtu za uporabo in razširjanje 
novega znanja. Informacije morajo biti dovolj podrobne, da lahko Komisija izvaja 
morebitne s tem povezane revizije. 

II.30. Razširjanje 

1. Vsak upravičenec zagotovi, da se novo znanje, ki je v njegovi lasti, razširja čim hitreje. Če 
mu to ne uspe, lahko to novo znanje razširja Komisija.  

2. Dejavnosti razširjanja so skladne z zaščito pravic intelektualne lastnine, obveznostmi v 
zvezi z zaupnostjo in legitimnimi interesi lastnika(-ov) novega znanja. 

 V projektih, ki jih financira Evropska skupnost za atomsko energijo, so dejavnosti 
razširjanja tudi v skladu z obrambnimi interesi držav članic v smislu člena 24 Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo. 

3.  Vsaj 45 dni pred pričetkom kakršnih koli dejavnosti razširjanja je treba o tem obvestiti 
ostale zadevne upravičence, zagotoviti pa jim je treba tudi zadostne informacije v zvezi z 
načrtovano dejavnostjo razširjanja in podatke, ki se bodo razširjali. 

Kateri koli izmed teh upravičencev lahko v roku 30 dni po obvestilu izrazi nestrinjanje z 
načrtovano dejavnostjo razširjanja, če meni, da bi lahko njegovi legitimni interesi v zvezi z 
novim ali že obstoječim znanjem utrpeli nesorazmerno veliko škodo. V takih primerih 
dejavnost razširjanja ni mogoča, razen če se sprejmejo ustrezni ukrepi za zaščito teh 
legitimnih interesov. 

Upravičenci se lahko v pisni obliki sporazumejo o rokih, ki se razlikujejo od rokov iz tega 
odstavka, vključno z rokom za določitev ustreznih ukrepov. 

4.  Vse objave ali kakršno koli razširjanje, ki se nanaša na novo znanje, vključuje naslednjo 
izjavo, ki navaja, da je to novo znanje nastalo s pomočjo finančne podpore Skupnosti: 

Raziskave, na podlagi katerih so nastali ti izsledki, so bile financirane v okviru 7. 
okvirnega programa [Evropske skupnosti] [Evropske skupnosti za atomsko energijo] 
([7OP/2007–2013] [7OP/2007–2011]) na podlagi sporazuma o dodelitvi sredstev št. 
[xxxxxx]13.  

Vse dejavnosti razširjanja se navedejo v načrtu za uporabo in razširjanje novega znanja, 
navedenih pa mora biti tudi dovolj podrobnosti/referenc, da lahko Komisija sledi dejavnosti. 
V zvezi z znanstvenimi publikacijami, ki se nanašajo novo znanje in ki se objavijo pred ali 

                                                 
13 To izjavo bo treba prevesti v jezik dejavnosti razširjanja. Zagotovljeni bodo prevodi v vse jezike Skupnosti. 
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po končnem poročilu, se morajo take podrobnosti/reference in povzetek publikacije 
zagotoviti Komisiji vsaj dva meseca po objavi. Poleg tega se za namene iz člena II.12(2) 
Komisiji istočasno zagotovi tudi elektronski izvod objavljene različice ali končnega 
besedila, ki se sprejme za objavo, če to ne krši pravic tretjih strank. 

ODDELEK 2 – PRAVICE DOSTOPA 

II.31. Upoštevano že obstoječe znanje 

Upravičenci lahko že obstoječe znanje, ki je potrebno za namene projekta, opredelijo v 
pisnem sporazumu in se po potrebi dogovorijo, da se določeno že obstoječe znanje 
izključi14.  

II.32. Načela 

1. Vse zahteve za pravice dostopa morajo biti pisne. 

2. Podelitev pravic dostopa je lahko pogojena s sprejemanjem posebnih pogojev, katerih 
namen je zagotoviti, da se te pravice uporabijo le v zadevni namen in da veljajo ustrezne 
zahteve glede zaupnosti. 

3. Upravičenci se brez poseganja v svoje obveznosti v zvezi s podelitvijo pravic dostopa takoj, 
ko je mogoče, medsebojno obvestijo o morebitnih omejitvah pri podeljevanju pravic 
dostopa do že obstoječega znanja ali o morebitnih drugih omejitvah, ki bi lahko pomembno 
vplivale na podelitev pravic dostopa. 

4. Prenehanje udeležbe upravičenca na noben način ne vpliva na njegovo obveznost, da 
ostalim upravičencem podeli pravice dostopa. 

5. Pravice dostopa ne podeljujejo pravice do podeljevanja podlicenc, razen če tega ne dovoli 
lastnik novega ali že obstoječega znanja. 

6. Kakršen koli sporazum, ki upravičencem ali tretjim strankam zagotavlja pravice dostopa do 
novega ali že obstoječega znanja, mora brez poseganja v odstavek 7 zagotoviti, da se 
morebitne pravice dostopa za druge upravičence ohranijo. 

7. Izključne licence za določeno novo ali že obstoječe znanje se lahko podelijo na podlagi pisne 
privolitve vseh ostalih upravičencev, da se odpovedujejo svojim pravicam dostopa do tega 
znanja. 

8. Kadar namerava upravičenec izključno licenco za novo znanje podeliti tretji stranki, ki ima 
sedež v tretji državi, ki ni vključena v 7. okvirni program, lahko Komisija podelitvi take 
izključne licence nasprotuje, če meni, da ni v skladu z interesi razvijajoče se konkurenčnosti 
evropskega gospodarstva ali se ne sklada z etičnimi načeli ali varnostnimi zahtevami.  

V takem primeru se izključna licenca ne podeli, razen če se Komisija prepriča, da bodo 
vzpostavljeni ustrezni nadzorni ukrepi, in pisno odobri podelitev licence. 

                                                 
14 Taka izključitev je lahko začasna (da se na primer pred zagotovitvijo dostopa zagotovi ustrezna zaščita že 

obstoječega znanja) ali omejena (da na primer izključuje enega ali več določenih upravičencev). Ker že obstoječe 
znanje že po opredelitvi velja za potrebno za izvajanje ali uporabo, morajo upravičenci preučiti vpliv take 
izključitve na projekt, zlasti kar zadeva izključitev, ki ni začasne narave.   
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V projektih, ki jih financira Evropska skupnost za atomsko energijo, lahko Komisija 
nasprotuje tudi načrtovani podelitvi neizključne licence tretji stranki s sedežem v tretji 
državi, ki ni vključena v 7. okvirni program, in sicer pod pogoji iz tega odstavka.  V takšnih 
projektih se varnostne zahteve razumejo kot obrambni interesi držav članic v smislu člena 
24 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo. 

II.33. Pravice dostopa za izvajanje 

1.  Pravice dostopa do novega znanja se podelijo ostalim upravičencem, če je to potrebno, da 
se tem upravičencem omogoči izvajanje njihovega dela v okviru projekta. 

Te pravice dostopa se podelijo brezplačno. 

2. Pravice dostopa do že obstoječega znanja se podelijo ostalim upravičencem, če je to 
potrebno, da se tem upravičencem omogoči izvajanje njihovega dela v okviru projekta, pod 
pogojem da ima zadevni upravičenec pravico do podelitve teh pravic. 

Te pravice dostopa se podelijo brezplačno, razen če se vsi upravičenci pred pristopom k 
temu sporazumu dogovorijo drugače. 

II.34. Pravice dostopa za uporabo 

1. Upravičenci imajo pravice dostopa do novega znanja, če je to potrebno za uporabo 
njihovega lastnega novega znanja. 

Po dogovoru se te pravice dostopa podelijo pod poštenimi in razumnimi pogoji ali 
brezplačno. 

2. Upravičenci imajo pravice dostopa do že obstoječega znanja, če je to potrebno za uporabo 
njihovega lastnega novega znanja, pod pogojem da ima zadevni upravičenec pravico do 
podelitve teh pravic. 

Po dogovoru se te pravice dostopa podelijo pod poštenimi in razumnimi pogoji ali 
brezplačno. 

3. Tudi pridruženi subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ima pravice dostopa 
do novega ali že obstoječega znanja iz odstavkov 1 in 2 pod enakimi pogoji kot 
upravičenec, kateremu je pridružen, razen če konzorcijska pogodba določa drugače. Ker 
pravice dostopa iz odstavkov 1 in 2 zahtevajo dostop za uporabo lastnega novega znanja, se 
ta odstavek uporablja le v tolikšni meri, kolikor se je to lastništvo novega znanja preneslo na 
pridruženi subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi članici. Upravičenci lahko v 
svoji konzorcijski pogodbi uredijo pravice dostopa za pridružene subjekte, vključno z 
morebitnimi zahtevami glede obveščanja. 

4. Zahtevek za pravice dostopa v skladu z odstavki 1, 2 in 3 se lahko vloži do največ enega 
leta po katerem koli izmed naslednjih dogodkov: 

a) zaključku projekta ali 

b) prenehanju udeležbe lastnika zadevnega že obstoječega ali novega znanja. 
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Vendar se lahko zadevni upravičenci dogovorijo o drugačnem roku15. 

KONČNE DOLOČBE 
 

II.35. Odprti razpisi 

1. Če je tako določeno v Prilogi I, konzorcij določi in Komisiji predlaga udeležbo novih 
upravičencev na podlagi odprtega razpisa v skladu z določbami tega člena. 

 
2. Konzorcij objavi odprti razpis v vsaj enem mednarodnem časopisu in treh različnih 

nacionalnih časopisih v treh različnih državah članicah ali pridruženih državah. Poleg tega 
je odgovoren za čim bolj obsežno oglaševanje razpisa s pomočjo posebne informacijske 
podpore, zlasti spletnih strani o 7. okvirnem programu, strokovnega tiska in brošur, ter s 
pomočjo nacionalnih kontaktnih točk, ki jih vzpostavijo države članice in pridružene države. 
Poleg tega morata biti objava in oglaševanje razpisa skladni z vsemi navodili in smernicami, 
ki jih določi Komisija. Konzorcij obvesti Komisijo o razpisu in njegovi vsebini vsaj 30 dni 
pred načrtovanim datumom objave. 

 
3. Razpis ostane odprt za zbiranje predlogov zainteresiranih strani vsaj pet tednov. 
 
4. Konzorcij oceni prejete ponudbe glede na merila, na katerih temeljita ocenjevanje Komisije 

in izbira projekta, opredeljena v zadevnem razpisu za zbiranje predlogov, in s pomočjo vsaj 
dveh neodvisnih strokovnjakov, ki jih imenuje konzorcij na podlagi meril iz Pravil za 
udeležbo. 

 
5.  Konzorcij obvesti Komisijo o predlagani vključitvi novega(-ih) upravičenca(-ev) v skladu s 

členom II.36. Hkrati obvesti Komisijo o načinih objave odprtega razpisa ter o imenih in 
načinu pripadnosti strokovnjakov, ki so vključeni v ocenjevanje. Komisija lahko v 45 dneh 
po prejemu obvestila izrazi nestrinjanje z vključitvijo katerega koli novega upravičenca. 

 

II.36. Zahtevki za spremembe in prenehanje na pobudo 
konzorcija 

1. Spremembe tega sporazuma o dodelitvi sredstev lahko zahteva katera koli stranka. Zahtevke 
za spremembe in prenehanje podpiše pravni zastopnik pogodbenic, predložijo pa se v skladu 
s členom 8. Morebitne zahtevke ali soglasje s strani konzorcija ali upravičenca(-ev) predloži 
koordinator. Razume se, da koordinator pri podpisu zahtevka, soglasja ali zavrnitve v zvezi 
s spremembo ali zahtevkom za prenehanje, deluje v imenu vseh upravičencev. Koordinator 
zagotovi, da obstaja zadosten dokaz glede soglasja konzorcija k taki spremembi ali 
prenehanju in da je na voljo v primeru revizije ali na zahtevo Komisije.  

2. Če se koordinator zamenja brez njegovega soglasja, predložijo zahtevek vsi ostali 
upravičenci ali eden izmed njih v imenu vseh. 

3. Zahtevek za spremembo, ki vključuje več sprememb sporazuma, velja za paket, ki ga ni 
mogoče razdeliti na več zahtevkov in ga druga stranka odobri ali zavrne v celoti, razen če 
zahtevek izrecno navaja, da vsebuje ločene zahtevke, ki jih je mogoče odobriti ločeno. 

                                                 
15 Ta rok je lahko daljši ali krajši.  
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4. Zahtevkom za vključitev novega upravičenca se priloži izpolnjen obrazec B (Priloga V), ki 
ga podpiše novi subjekt. Vsaka vključitev mora biti skladna s pogoji iz Pravil za udeležbo, 
zadevnim razpisom za zbiranje predlogov in finančno uredbo. Tak novi subjekt prevzame 
pravice in obveznosti upravičencev, kot jih določa sporazum o dodelitvi sredstev z učinkom 
od dneva njegove vključitve, navedenega na podpisanem obrazcu B. 

5. Namen ali učinek sprememb ne smejo biti spremembe sporazuma, ki bi lahko postavile pod 
vprašaj odločitev o dodelitvi sredstev ali bi lahko imele za posledico neenakovredno 
obravnavo upravičencev. 

6. Zahtevki za prenehanje udeležbe enega ali več upravičencev vključujejo:  

- predlog konzorcija za prerazporeditev nalog in proračunskih sredstev tega 
upravičenca;  

- podlago za zahtevek za prenehanje;  

- predlagani datum, ko naj prenehanje stopi v veljavo;  

- pismo z mnenjem upravičenca, ki naj bi prenehal z udeležbo, in  

- poročila in končne rezultate iz člena II.4, ki se nanašajo na delo tega 
upravičenca do dne, ko stopi prenehanje v veljavo, skupaj z opombo 
koordinatorja glede teh poročil in končnih rezultatov v imenu konzorcija ter 
izjavo o izvedbi plačil temu upravičencu s strani koordinatorja.  

Če ti dokumenti niso priloženi, zahtevek ni veljaven.  

Pismo z mnenjem zadevnega upravičenca lahko nadomesti dokazilo, da je bil temu 
upravičencu posredovan pisni zahtevek, da izrazi svoje mnenje o predlaganem prenehanju 
svoje udeležbe in da predloži poročila in končne rezultate, vendar mu to ni uspelo v roku, ki 
ga ta zahtevek določa. Ta rok mora biti vsaj en mesec. Če v tem primeru zahtevku za 
prenehanje niso bila priložena poročila, Komisija ne upošteva morebitnih nadaljnjih 
zahtevkov po povrnitvi stroškov s strani tega upravičenca in stroškov tudi ne povrne.  

Če ni drugačnega dogovora s Komisijo, se morajo vse naloge upravičenca, ki preneha z 
udeležbo, prerazporediti znotraj konzorcija. 

Zahtevki za prenehanje sporazuma o dodelitvi sredstev vsebujejo utemeljitev prenehanja ter 
poročila in končne rezultate iz člena II.4 v zvezi z delom, ki je bilo izvedeno do dne, ko 
prenehanje stopi v veljavo. 

II.37. Odobritev sprememb in prenehanje, ki ga zahteva 
konzorcij  

1. Pogodbenice tega sporazuma o dodelitvi sredstev odobrijo ali zavrnejo vsak veljaven 
zahtevek za spremembo ali prenehanje v roku 45 dni po njegovem prejemu.  Če v 45 dneh 
po prejemu takega zahtevka ni odgovora, to velja za zavrnitev. 

2. Če konzorcij zahteva vključitev ali prenehanje udeležbe upravičenca, se z odstopanjem od 
odstavka 1 odsotnost odgovora s strani Komisije v roku 45 dni po prejemu takega zahtevka 
šteje kot odobritev, razen kadar ni soglasja zadevnega upravičenca in v primerih imenovanja 
novega koordinatorja, ko se zahteva pisno soglasje Komisije.  
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Če Komisija v tem času ne izrazi nestrinjanja, se šteje, da je odobrila zahtevek na zadnji dan 
roka. V primeru tihega soglasja Komisija pošlje informativno pismo.  

Če se zahteva po priključitvi ali izključitvi upravičenca navezuje na zahteve za druge 
spremembe sporazuma o dodelitvi sredstev, ki niso neposredno povezane s to priključitvijo 
ali izključitvijo, mora Komisija pisno odobriti celoten zahtevek. 

3. Komisija z odločitvijo glede odobritve zahtevane spremembe ali prenehanja seznani 
koordinatorja, ki to sprejme v imenu konzorcija. V primeru prenehanja udeležbe enega ali 
več upravičencev, Komisija pošlje izvod zadevnemu upravičencu. 

4.  Spremembe in prenehanja stopijo v veljavo na datum, o katerem se dogovorijo stranke; če 
datum ni določen, stopijo v veljavo na dan, ko jih odobri Komisija. 

II.38. Prenehanje sporazuma o dodelitvi sredstev ali udeležbe 
enega ali več upravičencev na pobudo Komisije  

1. Komisija lahko sporazum o dodelitvi sredstev ali udeležbo upravičenca prekine v naslednjih 
primerih: 

a) če eden ali več pravnih subjektov iz člena 1 ne pristopi k temu sporazumu o dodelitvi 
sredstev; 

b) če delo ni izvedeno ali je izvedeno slabo ali če se krši katera od bistvenih obveznosti, ki 
jih nalaga ta sporazum o dodelitvi sredstev, in se ta kršitev ne odpravi v roku 30 dni po 
prejemu pisne zahteve za odpravo takega stanja s strani konzorcija;  

c) če upravičenec namerno ali iz malomarnosti povzroči nepravilnost pri izvajanju 
sporazuma o dodelitvi sredstev s Komisijo;  

d) če upravičenec krši temeljna etična načela; 

e) če zahtevana poročila ali končni rezultati niso predloženi ali če Komisija predloženih 
poročil ali končnih rezultatov ne potrdi; 

f) iz pomembnih tehničnih in gospodarskih razlogov, ki imajo velik negativen vpliv na 
zaključek projekta; 

g) če se možnost uporabe novega znanja občutno zmanjša; 

h) če pravna, finančna, organizacijska ali tehnična sprememba ali sprememba nadzora 
upravičenca postavi pod vprašaj odločitev Komisije, da se strinja z njegovo udeležbo; 

i) če take spremembe, kot jih navaja točka (h) zgoraj, ali prenehanje udeležbe zadevnega(-
ih) upravičenca(-ev) občutno vplivajo na izvajanje projekta ali na interese Skupnosti ali 
če postavljajo pod vprašaj odločitev o dodelitvi sredstev Skupnosti; 

j) v primeru višje sile, o kateri se obvesti v skladu s členom II.40, če je kakršen koli 
ponovni pričetek projekta po začasni prekinitvi nemogoč; 

k) če niso več izpolnjeni pogoji za udeležbo pri projektu, ki jih določajo Pravila za 
udeležbo, ali kakor so bili spremenjeni z razpisom za zbiranje predlogov, v okviru 
katerega je bil projekt predložen, razen če Komisija meni, da je nadaljevanje projekta 
ključnega pomena za izvajanje posebnega programa; 
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l) če je upravičenec pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje v zvezi z njegovim 
poslovanjem ali je z upravičenimi sredstvi dokazano, da je resno kršil pravila poklicnega 
ravnanja; 

m) če po prenehanju udeležbe enega ali več upravičencev konzorcij Komisiji ne predlaga 
spremembe sporazuma o dodelitvi sredstev s potrebnimi prilagoditvami za nadaljevanje 
projekta, vključno s prerazporeditvijo naloge upravičenca, ki preneha udeležbo v roku, 
ki ga določi Komisija, ali če Komisija ne sprejme predlaganih sprememb; 

n) če je upravičenec v stečajnem ali likvidacijskem postopku. 

2. O prenehanju udeležbe enega ali več upravičencev na pobudo Komisije se obvesti zadevne(-
ga) upravičenca(-e), en izvod pa se pošlje tudi koordinatorju. Prenehanje stopi v veljavo na 
datum, ki je naveden v obvestilu in najkasneje 30 dni po tem, ko ga prejme upravičenec. 

Komisija datum začetka veljavnosti prenehanja sporoči konzorciju. 

O prenehanju sporazuma o dodelitvi sredstev se obvesti koordinatorja, ki obvesti vse ostale 
upravičence, prenehanje pa stopi v veljavo 45 dni po tem, ko koordinator prejme obvestilo. 

3. V 45 dneh po datumu, ko prenehanje stopi v veljavo, upravičenec(-ci), ki preneha(-jo) z 
udeležbo, predloži(-jo) (prek koordinatorja) vsa zahtevana poročila in končne rezultate iz 
člena II.4, ki se nanašajo na delo, izvedeno do tega dne. Če Komisija v navedenem roku ne 
prejme teh dokumentov, se potem, ko je pisno obvestila, da jih ni prejela in jih je treba 
predložiti v 30 dneh, lahko odloči, da ne upošteva nadaljnjih zahtevkov za povrnitev 
stroškov in ne izvede nadaljnjih povračil, ter, kadar je to primerno, zahteva povračilo 
morebitnega predhodnega financiranja s strani upravičenca(-ev). 

4. Konzorcij ima po dnevu, ko prenehanje udeležbe upravičenca stopi v veljavo, na voljo 30 
dni, da Komisiji posreduje informacije o deležu prispevka Skupnosti, ki je bil temu 
upravičencu dodeljen od začetka projekta. 

5. Če Komisija v določenem roku ne prejme teh informacij, predpostavlja, da upravičenec, ki 
preneha z udeležbo, ne dolguje sredstev ter da je že plačani prispevek Skupnosti še vedno na 
voljo konzorciju in da je ta odgovoren zanj. 

6. Na podlagi dokumentov in informacij iz zgornjih odstavkov Komisija določi višino dolga 
upravičenca, ki preneha z udeležbo.  

7. Kadar se preneha udeležba enega ali več upravičencev, ta(ti) upravičenec(-ci) v 30 dneh 
povrnejo znesek, ki ga dolgujejo Komisiji, ali ga na zahtevo Komisije nakažejo 
koordinatorju. Komisija pošlje izvod tega zahtevka koordinatorju. V tem primeru 
koordinator najkasneje 10 dni po preteku 30-dnevnega roka Komisiji sporoči, ali mu je bil 
znesek nakazan.  

8. Če sporazum o dodelitvi sredstev preneha, Komisija določi dolg konzorcija in o njem 
obvesti koordinatorja. 
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II.39. Finančni prispevek po prenehanju in druge posledice 
prenehanja  

1. V primeru prenehanja je kakršen koli finančni prispevek Skupnosti omejen na upravičene 
stroške, ki so nastali in bili odobreni do začetka veljavnosti tega prenehanja ter morebitnih 
legitimnih obveznosti, prevzetih do tega dne, ki jih ni mogoče preklicati.  

2. Z odstopanjem od zgornjega odstavka: 

- v primeru iz člena II.38(1)(a) nobeni stroški konzorcija v okviru projekta ne morejo biti 
odobreni ali sprejeti kot upravičeni za povračilo s strani Skupnosti.  Morebitno 
predhodno financiranje konzorcija in kakršne koli obresti, ki jih ustvari predhodno 
financiranje, je treba v celoti povrniti Komisiji; 

- v primeru iz člena II.38(1)(b) je kakršen koli finančni prispevek Skupnosti omejen na 
tiste upravičene stroške, ki so nastali do datuma prejema pisne zahteve za odpravo 
kršitve. 

3. Poleg tega lahko v primerih iz členov II.38(1)(b), (c), (d), (e), (l) in (m) Komisija zahteva 
povrnitev celotnega ali dela finančnega prispevka Skupnosti. V primerih iz člena II.38(1)(b) 
in (m) Komisija upošteva naravo in rezultate izvedenega dela ter njegovo uporabnost za 
Skupnost v okviru zadevnega posebnega programa. 

4. Za poročila in končne rezultate, predložene v okviru prenehanja, se šteje, da so bili 
predloženi ob koncu ustreznega obdobja poročanja. 

5. Če Skupnost opravi plačilo po prenehanju udeležbe upravičenca ali po prenehanju 
sporazuma o dodelitvi sredstev, to plačilo velja za končno plačilo v povezavi s tem 
upravičencem ali projektom, v vsakem primeru pa se opravi prek koordinatorja. 

Določbe členov II.9, II.10, II.11, II.12, II.21, II.22, II.23, II.24, II.25, II.35, II.36, II.38, II.41, II.42 
in dela C Priloge II se uporabljajo tudi po prenehanju sporazuma o dodelitvi sredstev ali udeležbe 
enega ali več upravičencev. 

II.40. Višja sila 

1. Višja sila je vsak nepredvidljiv in izjemen dogodek, ki vpliva na izpolnitev katere koli 
obveznosti v okviru tega sporazuma o dodelitvi sredstev s strani podpisnic sporazuma, na 
katerega te ne morejo vplivati in ga kljub ustreznim prizadevanjem ne morejo odpraviti. 
Napake pri proizvodu ali storitvi ali zamude pri dajanju teh na voljo za namene izvajanja 
tega sporazuma o dodelitvi sredstev, ki vplivajo na izvajanje, vključno z na primer 
nepravilnostmi pri delovanju ali izvajanju teh proizvodov ali storitev, delovnimi spori, 
stavkami ali finančnimi težavami, ne veljajo za višjo silo. 

2. V primeru višje sile, ki bi lahko vplivala na izpolnjevanje obveznosti upravičenca v okviru 
tega sporazuma o dodelitvi sredstev, koordinator o tem nemudoma obvesti Komisijo, pri 
čemer navede naravo, predvideno trajanje in pričakovane učinke.  

3. V primeru višje sile, ki bi lahko vplivala na izpolnjevanje obveznosti Skupnosti v okviru 
tega sporazuma o dodelitvi sredstev, Skupnost o tem nemudoma obvesti koordinatorja, pri 
čemer navede naravo, predvideno trajanje in pričakovane učinke.  

4. Za nobeno stranko ne velja, da krši svojo obveznost izvajanja projekta, če ji to preprečuje 
višja sila. Če upravičenci ne morejo izpolnjevati svojih obveznosti glede izvajanja projekta 
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zaradi višje sile, se lahko odobreni upravičeni stroški povrnejo samo za naloge, ki so bile 
dejansko izvedene do datuma dogodka, ki velja za višjo silo. Sprejmejo se vsi potrebni 
ukrepi, da se škoda čim bolj omeji. 

II.41. Prenos  

Upravičenci nobenih pravic in obveznosti, ki izhajajo iz sporazuma o dodelitvi sredstev, ne 
prenesejo brez predhodnega pisnega dovoljenja Komisije in drugih upravičencev, razen v primerih 
iz člena II.27 (prenos novega znanja).  

II.42. Odgovornost  

1. Skupnost ne more biti odgovorna za nobena dejanja ali opustitve dejanja s strani 
upravičencev v povezavi s tem sporazumom o dodelitvi sredstev. Ni odgovorna za napake 
pri proizvodih, postopkih ali storitvah, ki izhajajo iz novega znanja, vključno z na primer 
nepravilnostmi pri njihovem delovanju ali izvajanju.  

2. Vsi upravičenci zagotavljajo Skupnosti popolno garancijo in se strinjajo, da ji bodo plačali 
odškodnino v primeru tožbe, pritožbe ali postopka s strani tretjih strank proti njej zaradi 
škode, ki nastane zaradi njihovih dejanj ali opustitve dejanj v zvezi s tem sporazumom o 
dodelitvi sredstev ali zaradi proizvodov, postopkov ali storitev, ki so jih ustvarili na podlagi 
novega znanja, ki je nastalo na podlagi projekta. 

V primeru tožbe s strani tretje stranke proti upravičencu v povezavi z izvajanjem tega 
sporazuma o dodelitvi sredstev, lahko Komisija na pisno zahtevo pomaga upravičencu. 
Stroške, ki jih ima Komisija pri tem, plača zadevni upravičenec.  

3. Vsak upravičenec je sam odgovoren za to, da zagotovi, da njegova dejanja v okviru tega 
projekta ne kršijo pravic tretjih strank.  

4. Skupnost ne more biti odgovorna za kakršne koli posledice pravilnega uveljavljanja svojih 
pravic v okviru Pravil za udeležbo ali tega sporazuma o dodelitvi sredstev.  
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