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Sporazum o dodelitvi sredstev v okviru 7OP 
PRILOGA III – Ukrepi ERA-NET Plus 

 
 
III.1 – Opredelitve pojmov 
 
Poleg opredelitev pojmov iz člena II.1 se za ta sporazum o dodelitvi sredstev uporabljajo 
naslednje opredelitve pojmov: 
 
1. Skupni razpis pomeni [samostojni] razpis konzorcija za zbiranje predlogov za nadnacionalne 
raziskovalne projekte, vključno z vsemi vidiki, potrebnimi za izvajanje in upravljanje skupnega 
razpisa. 
 
2. Nadnacionalni projekti pomenijo projekte, ki se financirajo na podlagi skupnega razpisa in 
vključujejo vsaj dva neodvisna pravna subjekta iz dveh različnih držav članic ali pridruženih 
držav.  
 
3. Skupni seznam izbranih nadnacionalnih projektov pomeni seznam nadnacionalnih 
projektov, ki jih je konzorcij uradno izbral na podlagi meril iz odstavka 3 člena III.7. Skupni 
seznam izbranih nadnacionalnih projektov je glavni končni rezultat projekta. 
 
 
 
III.2 – Trajanje projekta 
 
Skupno trajanje projekta ni daljše od 5 let od dne začetka projekta. 
 
 
 
III.3 – Posebne obveznosti glede uspešnosti posameznega upravičenca 
 
Poleg spoštovanja določb člena II.3 vsak upravičenec Komisiji skupaj s skupnim seznamom 
izbranih nadnacionalnih projektov predložiti formalno obvezo, ki jo podpiše njegov pooblaščeni 
zastopnik in ki navaja prispevek upravičenca k skupnemu znesku nacionalnega financiranja, 
potrebnega za nadnacionalne projekte.  
 
 
 
III.4 – Finančni prispevek Skupnosti 
 
1. Finančni prispevek Skupnosti je omejen na [največ 33 %] skupnega proračuna, dodeljenega 
izbranim nadnacionalnim projektom. 
 
2. Finančni prispevek Skupnosti se določi na podlagi: 
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– povračila upravičenih stroškov za dejavnosti, povezane z izvajanjem in upravljanjem 
skupnega razpisa. Vendar finančni prispevek Skupnosti ne presega najvišjega zneska iz Priloge I. 
 
Ne glede na točko c odstavka 1 člena II.14 se upravičeni stroški lahko uveljavljajo le do dneva, 
ko Komisija potrdi prejem skupnega seznama izbranih nadnacionalnih projektov;  
 
– povračila upravičenih stroškov v obliki dogovorjenega sorazmernega prispevka v nacionalno 
zbiranje sredstev za dejavnosti, povezane s financiranjem izbranih nadnacionalnih projektov. 
Navedeni sorazmerni prispevek znaša [največ 33 %] skupnega proračuna, dodeljenega izbranim 
nadnacionalnim projektom, z izjemo upravičenih stroškov za dejavnosti, ki so povezane z 
izvajanjem in upravljanjem skupnega razpisa. 
 
3. Konzorcij zagotovi, da so skupna sredstva, dodeljena kateremu koli nadnacionalnemu 
projektu, v skladu s pravili konkurence. 
 
4. Če nek upravičenec ne spoštuje svoje obveze glede prispevanja dogovorjenega zneska v 
skupni proračun, dodeljen za financiranje nadnacionalnih projektov, se finančni prispevek 
Skupnosti zmanjša, razen če ostali upravičenci ustrezno povečajo svoj nacionalni finančni 
prispevek za skupni seznam izbranih nadnacionalnih projektov. 
 
 
 
III.5 – Posebni načini plačila 
 
Ne glede na določbe člena II.6 Komisija izvede naslednja plačila:  
 
a) Prvo predhodno financiranje v višini [vnesti znesek] ([vnesti znesek z besedo] EUR v skladu s 
členom 6. Prvo predhodno financiranje pokriva upravičene stroške za dejavnosti, povezane z 
izvajanjem in upravljanjem skupnega razpisa, v skladu s členom III.7. 
 
b) Drugo predhodno financiranje v višini [vnesti znesek] [vnesti znesek z besedo] EUR ustreza 
drugemu obdobju poročanja, ki je določeno v členu 4 in navedeno v tabeli predvidene razčlenitve 
stroškov za to obdobje v Prilogi I. To drugo predhodno financiranje je prispevek Skupnosti za 
dopolnitev finančnih sredstev za nadnacionalne projekte v prvih 12 mesecih. 
 
c) Po vsakem obdobju poročanja vmesna plačila, ki ustrezajo prispevku Skupnosti za vsako 
obdobje poročanja, tj. sprejetemu znesku, ki temelji na sredstvih za nadnacionalne projekte, ki jih 
preveri in plača konzorcij.  
 
d) Končno plačilo finančnega prispevka Skupnosti v skladu s členom II.6 c). 
 
 
 
III.6 – Sprememba v sestavi konzorcija 
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Poleg določb iz člena II.36 velja, da se vsaka zahteva po priključitvi ali izključitvi upravičenca 
Komisiji predloži do dneva objave skupnega razpisa.  
 
 
III.7 – Izvajanje in upravljanje skupnega razpisa 
 
1. Konzorcij objavi skupni razpis v skladu z odstavkom 2 člena II.35. 
 
2. Skupni razpis se izvaja v dveh korakih. Prvi korak se lahko organizira decentralizirano. Drugi 
korak pa sledi načelom enotnega mednarodnega strokovnega ocenjevanja, kot je opisano v 
odstavku 3. 
 
3. Konzorcij oceni prejete predloge s pomočjo vsaj treh neodvisnih strokovnjakov, ki jih imenuje 
konzorcij, na podlagi vsaj naslednjih meril: 
 

– Znanstvena in/ali tehnološka odličnost – kakovost nadnacionalnega projekta (prag 3/5) 
• dobra zasnova in kakovostni cilji 
• napredek, ki presega najsodobnejše tehnološke dosežke 
• kakovost ter učinkovitost znanstvene in tehnološke metodologije ter pripadajočega 

delovnega načrta 
 

– Kakovost in učinkovitost izvajanja in upravljanja (prag 3/5) 
• ustreznost upravljavske strukture in postopkov 
• kakovost in ustrezne izkušnje posameznih udeležencev 
• kakovost konzorcija kot celote (vključno z dopolnjevanjem in uravnoteženostjo) 
• ustrezna dodelitev in utemeljitev načrtovanih virov (proračun, osebje in oprema) 
 

– Morebitni učinek (prag 3/5) 
• prispevek na evropski in/ali mednarodni ravni k pričakovanim učinkom, navedenim v 

ustrezni temi/dejavnosti delovnega programa 7OP 
• ustreznost ukrepov za razširjanje in/ali izkoriščanje rezultatov nadnacionalnih projektov 

ter upravljanje z intelektualno lastnino. 
 
4. Skupni razpis je za zbiranje predlogov zainteresiranih strani odprt vsaj osem tednov za celotni 
postopek v dveh korakih. 
 
5. Konzorcij zagotovi, da se med postopkom ocenjevanja in izbora v skupnem razpisu spoštuje 
načelo zaupnosti. 
 
6. Vsak upravičenec in, kjer je primerno, vsaka tretja stranka iz člena 7 zagotovi, da so 
nepovratna sredstva pravnim subjektom, vključenim v nadnacionalne projekte: 

a) v skladu z načeloma preglednosti in enake obravnave;  
b) niso kumulativna, ne vključujejo sofinanciranja in niso dodeljena za nazaj;  
c) nimajo namena oziroma učinka ustvarjanja dobička pravnim subjektom, vključenim v 
nadnacionalne projekte. 
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7. Pred kakršnim koli povračilom bosta vsak upravičenec in, kjer je primerno, vsaka tretja stranka 
iz člena 7 glede na ustrezna pravila financiranja izvedla učinkovito preverjanje upravičenih 
stroškov, ki so nastali pravnim subjektom, vključenim v nadnacionalne projekte, ter izvedla 
revizijo v skladu z nacionalnimi pravili. Za vsako poročevalno obdobje bosta koordinatorju 
predložila podpisano izjavo, v kateri so navedena vsa izplačana nepovratna sredstva in navedba, 
da so bili po potrditvi skladnosti z ustreznimi nacionalnimi pravili financiranja upravičeni stroški 
povrnjeni. Koordinatorju, Komisiji (vključno z OLAF) in Računskemu sodišču morata dati na 
razpolago sporazum, podpisan s strani vseh v nadnacionalni projekt vključenih pravnih 
subjektov, ter vse potrebne podatke in dokumentacijo o nacionalnih pravilih financiranja in 
sistemih potrjevanja, vključno z ustreznimi revizijami, ki so bile izvedene pri pravnih subjektih, 
vključenih v nadnacionalne projekte. 
 
8. Vsak upravičenec bo sprejel ustrezne ukrepe za zaščito sredstev Skupnosti, zlasti za 
preprečevanje nepravilnosti, goljufij ali drugih nezakonitih dejavnosti. Komisija lahko v primeru 
suma goljufije ali nepravilnosti od upravičencev zahteva, da izvedejo revizijo pravnih subjektov, 
vključenih v nadnacionalne projekte. 
 
 
III.8 – Finančne revizije in nadzor 
 
Vsak upravičenec zagotovi, da določbe člena II.3 c) veljajo tudi za pravne subjekte, vključene v 
nadnacionalne projekte.  
Vsak upravičenec zagotovi, da pogoji, ki zanj veljajo po določilih odstavkov 1 do 5, 7 in 8 
člena II.22, smiselno veljajo tudi za pravne subjekte, vključene v nadnacionalne projekte. 
 


